
Chemische 
Feitelijkheden

Water is nodig voor veel van het leven op aarde. 
Als mens kun je wel een maand zonder eten, 
maar nog geen week zonder water. Dat geeft het 

belang ervan aan – en zeker van toegankelijk, schoon water. 
Want ondanks de miljarden liters in de wereldzeeën is 
slechts een honderdste procent van al het water eenvoudig 
toegankelijk voor mensen, dieren en planten. Schoon water 
is schaars, vandaar dat we alle zeilen moeten bijzetten om 
ons drinkwater schoon te houden.
In Nederland hebben we al in de negentiende eeuw aan 
den lijve ondervonden dat een goede combinatie van 
drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling cruciaal is 
voor de volksgezondheid. Technische oplossingen – soms 
op natuurlijke basis – zorgden in de jaren daarna voor een 
uitstekende drinkwaterkwaliteit, terwijl ook ons afvalwater 

uiteindelijk schoon genoeg is om het op meren en rivieren 
te lozen. In ontwikkelingslanden moet daarentegen nog 
veel werk worden verzet. Om ook daar goede hygiënische 
leefomstandigheden te bevorderen, hebben de Verenigde 
Naties 2008 uitgeroepen tot International Year of Sanitation.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat bedreigt de voorraden schoon water op 

aarde? Kunnen we deze problemen het hoofd bieden?
• De Basis: Hoe zorgt rioolwaterzuivering ervoor 

dat afvalwater weer zó schoon wordt dat lozing op 
oppervlaktewater mogelijk is?

• De Diepte: Hoe kun je in de derde wereld schoon 
drinkwater maken op plaatsen waar geen centrale 
drinkwatervoorzieningen zijn?    |

Het blauwe goud
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het lijkt zo vanzelfsprekend: schoon water uit de kraan. toch wordt dit van 
alle kanten bedreigd. Gelukkig zijn er mogelijkheden om het toenemende 

drinkwatertekort aan te pakken. nu, en in de toekomst.

s C h o o n  w a t e r  ChemisChe FeitelijkheDen  |  maart 2008

De Verenigde Naties hebben 2008 
uitgeroepen tot International 
Year of Sanitation. Hiermee moet 

de problematiek van hygiëne en schoon 
water in de derde wereld op de kaart 
komen. Wereldwijd missen 2,6 miljard 
mensen goede sanitaire voorzieningen. 
Door deze onhygiënische toestanden over-
lijden er dagelijks 7500 mensen (van wie 
twee derde nog geen vijf jaar oud) aan één 
van de vele watergerelateerde ziektes.

Kroonprins Willem-Alexander introdu-
ceerde bij de Nederlandse aftrap van het 
VN-jaar het woord ‘sanitatie’, een verbas-
tering van het Engelse sanitation. Volgens 
hem gaat dit begrip veel verder dan alleen 
sanitaire voorzieningen. “Het gaat vooral 
ook om de bewustwording van en edu-
catie over het nut en de noodzaak van 
goede hygiënische leefomstandigheden. 
En het gaat erom een gezond en waardig 
leven te kunnen leiden, waardoor verdere 
ontwikkeling niet langer een utopie hoeft 
te zijn”, aldus de prins.

Ook in 2007 was sanitatie hot news, toen 
het door lezers van het British Medical 
Journal werd verkozen tot de grootste 
medische mijlpaal sinds de oprichting 
van het tijdschrift in 1840. Sanitatie staat 
hierbij voor alle maatregelen die moeten 

leiden tot een betere volksgezondheid, 
dus met inbegrip van drinkwatervoor-
ziening en riolering. In Europa lukte 
het hierdoor om dodelijke infectieziektes 
uit te bannen en het leven van mensen 
gemiddeld met enkele tientallen jaren te 
verlengen.

Sanitaire revolutie

De sanitaire revolutie begon rond 1850, 
toen de Engelse arts John Snow ont-

dekte dat infectieziektes werden verspreid 
door vervuiling van drinkwaterbronnen 
met ons eigen afval. Dit veroorzaakte 
besmettelijke ziektes als cholera, pokken, 
tyfus en difterie, waaraan veel mensen 
– vooral kinderen – stierven. Rond die-
zelfde tijd kreeg de eveneens Engelse 
Edwin Chadwick, het idee om huizen aan 
te sluiten op leidingwater en dit water te 
gebruiken om huishoudelijk afval via rio-
len af te voeren. Tot dat moment haalden 
de mensen drinkwater uit grachten en 
sloten, en loosden ze daar ook hun ontlas-
ting en andere afvalstoffen weer in.

In Nederland betekende de oprichting 
van de NV Duinwater Maatschappij in 
1851 de aanzet tot de eerste drinkwater-
leiding naar Amsterdam. De rest van het 
land volgde. Min of meer parallel aan de 
installatie van drinkwatervoorzieningen 
werd de basis gelegd van ons huidige 
rioleringssysteem. Al deze activiteiten 
kwamen de volksgezondheid ten goede, 
maar leidden tot een ander probleem: het 
afvalwater uit de steden veroorzaakte een 
sterke verontreiniging van het oppervlakte-
water waar de riolering uiteindelijk op 
uitkwam.

Lozing van industrieel afvalwater op 
rivieren maakte dit probleem alleen maar 
erger. De oppervlaktewatervervuiling nam 
in de twintigste eeuw serieuze vormen 

De schoonheid
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Slechts 1 procent van al het zoet water is geschikt 
voor consumptie. De landbouwsector is wereldwijd 

met ongeveer 70 procent de grootste gebruiker,  
in ontwikkelingslanden is dat zelfs 80 procent. 

Van al het water op aarde is slechts 2,5 procent 
zoet. Een kleine 70 procent daarvan ligt opge-
sloten in gletsjers en polaire ijskappen en zo’n 
30 procent bevindt zich onder onze voeten als 
grondwater. Het zoete water waar we het 
meest bekend mee zijn – in meren, rivieren,  
wetlands en de atmosfeer – vormt slechts 
0,4 procent van de totale zoetwatervoorraad.
Water ondergaat een kringloop: water uit de 
zoute oceanen verdampt, condenseert in de 
atmosfeer en valt dan als regen, sneeuw of 
hagel terug op het aardoppervlak. Wanneer 
dit op het land gebeurt, voeren rivieren en 
grondwater het terug naar de zee, waar het  
weer opnieuw kan verdampen.                     |

waterverdeling
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aan. Dit leidde in 1970 in Nederland tot 
de Wet verontreiniging oppervlaktewater, 
waarin de bescherming is geregeld van 
de oppervlaktewaterkwaliteit. Verder kwa-
men er in de jaren negentig wettelijke 
grenzen aan de lozing van chemische 
stoffen als stikstofverbindingen, fosfaten, 
zware metalen en polycyclische aroma-
tische koolwaterstoffen. Dat de water-
kwaliteit in de jaren daarna verbeterde, 
blijkt bijvoorbeeld uit de terugkeer van 
de zalm in de Rijn. Halverwege de twin-
tigste eeuw was deze vis uitgestorven in 
de Nederlandse rivieren, maar vijftig jaar 
later was de zalm weer terug.

SchaarSte

Helaas is de beschikbaarheid van 
schoon water niet overal vanzelf-

sprekend. Tussen 1900 en 2000 vervier-
voudigde de wereldbevolking bijna: van 
1,6 miljard naar 6 miljard mensen. Het 
wereldwijde waterverbruik steeg in die 
periode met een factor 7. De vraag naar 
drinkwater is dus bijna tweemaal zo snel 
gegroeid als de wereldbevolking. Deze 
groeiende vraag zal zich de komende 
jaren voortzetten: het aantal mensen zal 
verder toenemen, en per persoon gebrui-
ken we steeds meer water. In dichtbevolk-
te gebieden zoals China daalt het grond-
waterniveau dan ook in hoog tempo.

Naast deze overconsumptie is waterver-
vuiling een belangrijke oorzaak van de 
afnemende beschikbaarheid van drinkwa-
ter. Buiten de westerse wereld laten veel 
steden hun afvalwater nog onbehandeld in 
rivieren en zeeën lopen. Maar ook industri-
ele lozingen, kunstmest en bestrijdings-
middelen in de landbouw en lozingen van 
geneesmiddelrestanten en antibiotica in 
het riool vormen een bedreiging. 

Een potentiële dreiging voor de hoeveel-
heid drinkwater vormt de opwarming 
van de aarde. Veranderingen in weers-
patronen, neerslag en de waterkringloop 

zullen een negatieve invloed hebben op 
de beschikbaarheid van oppervlaktewa-
ter. Bovendien bestaat het risico dat het 
stijgende zoute zeewater in contact komt 
met grondwater, waardoor het verzilt.

oploSSingen

Er zijn drie mogelijkheden om het toe-
nemende drinkwatertekort aan te pak-

ken: besparing, hergebruik en ontzilting. 
Waterbesparing is deels een technische 
oplossing, maar vraagt vooral ook een 
gedragsverandering bij mensen. Denk 
maar aan waterbesparende douchekoppen 
en toiletten, of efficiëntere manieren om 
landbouwgrond te bevloeien. Hergebruik 
van water – via waterzuivering – is vooral 
een technische oplossing. Het toevoe-
gen van chloor desinfecteert bijvoorbeeld 
water, hoewel chloor daar in Nederland 
nauwelijks meer voor wordt gebruikt. 
Behandeling met uv-licht of ozon doodt 
bacteriën en andere micro-organismen,  
en filtratie (bijvoorbeeld met membranen) 
scheidt het water van verontreinigingen. 
Bij biologische zuivering van afvalwater 
breken bacteriën vervuilingen in water af 
voordat dit op het oppervlaktewater wordt 
geloosd.

De derde optie, ontzilting, is de omzet-
ting van zout water in zoet water. Dit lijkt 
vooral van belang in streken die van natu-
re weinig zoet water hebben, zoals het 
Midden-Oosten. Saillant detail: ontzilting 
is van oorsprong een Nederlandse vinding. 
In 1690 bedacht Christiaan Nentwigh een 
manier om zoet water te bereiden op de 
VOC-schepen, die liefst negen maanden 
nodig hadden om naar Indonesië te varen. 
Nentwigh gebruikte in feite destillatie: 
men kookte het zoute zeewater, waarna 
men de waterdamp liet condenseren en 
opving. Rond 1700 werd dit veel toegepast 
bij de VOC, waarna het in de vergetelheid 
raakte en de Engelsen het bijna een eeuw 
later opnieuw uitvonden.          |

tegenwoordig gebeurt ontzilting 
vooral met membranen die werken 

volgens het principe van ‘omgekeerde’ 
osmose via een semipermeabel mem-
braan. hierbij is hoge druk – en dus ook 
enige energie – nodig om de natuurlijke 
osmotische druk van het zoute water op 
te heffen en zo het zoete water door het 
membraan te persen. hierdoor blijft het 
zout aan de ene kant van het membraan 
achter.

zout
water
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omgekeerde
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Bij water is de vorm van het molecuul cruciaal 
voor de eigenschappen van de stof. hoewel een 

h2o-molecuul zelf geen lading heeft, is er sprake 
van een inwendige ladingsverschuiving doordat 
het zuurstofatoom de elektronen in elk van de 
o–h-bindingen naar zich toetrekt. het zuurstof-
deel wordt daardoor enigszins negatief geladen, 
en de beide waterstofatomen wat positief. Door 
deze polariteit trekken de positieve en negatieve 
delen van nabijgelegen h2o-moleculen elkaar sterk 
aan en ontstaan de zogeheten waterstofbruggen. 

Vergeleken met andere stoffen is het kookpunt van 
water hierdoor vrij hoog. Voordat vloeibaar water 
gasvormig wordt, moeten de waterstofbruggen 
immers eerst verbroken worden en dit kost extra 
energie. ook verklaart de polariteit van het mole-
cuul waarom water een goed oplosmiddel is voor 
veel zouten en andere polaire stoffen.
water heeft trouwens nóg een bijzondere eigen-
schap: bij 4 °C – als het dus vloeibaar is – blijkt 
de dichtheid het grootst. Dit in tegenstelling tot 
andere stoffen, waarvan de moleculen bij lage tem-
peraturen dichter bij elkaar komen en de dichtheid 
in de vaste vorm het grootst is. water is hierop een 
uitzondering: in de vaste vorm verstarren de water-
stofbruggen tot de bekende zeshoekige structuur 
van ijskristallen en krijgt het een ijlere structuur 
dan vloeibaar water. hierdoor blijft  ijs drijven. Bij 
verwarming van 0 naar 4 °C stort de zeshoekige 
structuur ineen, waardoor watermoleculen bij 4 °C 
het dichtst op elkaar zitten. Bij verdere verwarming 
boven 4 °C trillen de moleculen harder, nemen ze een 
groter volume in en zet water steeds verder uit.     |

bijzondere chemie
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honderd jaar geleden konden de bacteriën in beken en rivieren ons afvalwater 
nog gewoon natuurlijk reinigen. inmiddels zijn we zo’n 10 miljoen nederlanders 

verder en schieten rioolwaterzuiveringsinstallaties de natuur te hulp.
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persen drukken dit zogeheten rooster-
goed samen, waarna het naar een afval-
verwerkingsbedrijf gaat. Zand zakt naar 
de bodem van een zandvanger en wordt 
eveneens afgevoerd.

Na deze voorbehandeling gaat het water 
naar een voorbezinktank, waar het in het 
midden binnenkomt en langzaam naar 
de buitenkant stroomt. Door de langzame 
stroming zakken fijne afvaldeeltjes naar 
de bodem – ze bezinken. Deze deeltjes 
(met name resten van bladeren, ontlas-
ting en groenten) vormen het primaire 
slib. Een langzaam ronddraaiende veeg-
arm onderin de tank verzamelt dit slib 
en voert het af naar de slibvergisting. 
Gelijktijdig haalt een drijfarm aan het 
oppervlak drijvend vuil zoals vet uit het 
water. Tot zover verloopt het zuiveren van 
water geheel mechanisch, maar dat veran-
dert in de volgende stap.

BiologiSch

Na het filteren en bezinken bevat 
het afvalwater alleen nog opgeloste 

en organische verbindingen. Vervolgens 
gaat het naar een beluchtingstank, waar-
in het natuurlijke zelfreinigende proces 
van oppervlaktewater in een hoger tempo 
wordt nagebootst: op een kleiner opper-
vlak, met een hogere concentratie aan 
micro-organismen (zoals Pseudomonas, 
Achromobacter, Acinetobacter, Nitrosomonas 
en Nitrobacter-bacteriën) en met voldoen-
de zuurstoftoevoer. Het water vermengt 
zich met een bacteriënmengsel – zoge-
heten ‘actief slib’ – dat de werkelijke zui-
vering uitvoert. Het zorgt voor de afbraak 
van organische stoffen en stikstofver-
bindingen die voornamelijk als ammo-
nium (NH4

+) de rioolwaterzuivering zijn 
binnengekomen. In de beluchtingstank 
wordt extra zuurstof toegevoerd door er 

In beken en rivieren breken bacteriën 
in aanwezigheid van zuurstof vervui-
lende organische verbindingen af tot 

water en koolstofdioxide. De organische 
stoffen vormen voedsel voor de micro-
organismen, die zich hierdoor kunnen 
delen en biomassa vormen. Dit zelfrei-
nigende vermogen van de natuur kent 
echter grenzen. Sterke vervuiling – zoals 
grote stromen huishoudelijk afvalwater 
die rechtstreeks op het oppervlaktewater 
worden geloosd – leidt tot uitputting van 
de hoeveelheid zuurstof in het water, 
waardoor vissen en andere waterorganis-
men verstikken. Bovendien veroorzaakt 
een overmaat aan stikstofverbindingen 
en fosfaat eutrofiëring: sterke groei van 
algen, die ’s nachts zoveel zuurstof ver-
bruiken dat overige planten en dieren niet 
kunnen overleven.

zuiveren

Tijd om de natuur een handje te hel-
pen. Sinds de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater uit 1970 van kracht is, 
moet afvalwater gezuiverd worden voor-
dat het in het oppervlaktewater terecht 
mag komen. Dit gebeurt in rioolwaterzui-
veringsinstallaties.

 helpen

Huishoudelijk afvalwater (waaronder 
afwaswater, douchewater, urine, ontlas-
ting en al dan niet incidentele lozingen 
via de gootsteen) verdwijnt samen met het 
regenwater in het riool. Gemalen en pers-
leidingen transporteren dit water vervol-
gens naar de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie, waar het als ‘influent’ binnenkomt. 
Hier passeert het een fijn rooster dat vaste 
stoffen als steentjes, hout, papier, plastic 
en grove bladeren tegenhoudt. Speciale 

watervervUiling 

verontreiniging milieu-effect zuivering

zwevende deeltjes zuurstofuitputting en 
slibneerslag

filtratie, bezinking

biologisch afbreekbare 
organische stoffen

zuurstofuitputting chemische of biologische 
oxidatie

ziekteverwekkers (infectie)ziektes desinfectie; invangen in slib

nitraten, fosfaten eutrofiëring biologische/chemische 
omzetting

pesticiden, PAK’s, PCB’s, 
zware metalen

vergiftiging absorptie aan slib

Het verwijderen van fosfaten uit afvalwater is een 
verhaal apart. Dit kan zowel biologisch als che-
misch. Bij biologische verwijdering nemen micro-
organismen het onder aerobe omstandigheden 
op als fosfaat en polyfosfaat. Voor de chemische 
verwijdering voert men tijdens de beluchting 
van het afvalwater ijzerchloride (FeCl3) toe. Dit 
reageert met fosfaat (PO43-) tot ijzerfosfaat, dat 
als ijzerslib bezinkt.

  De natuur een handje
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terwijl huishoudelijk rioolwater een behoorlijk 
constante samenstelling heeft, kun je dat van 

industrieel afvalwater niet zeggen. hierbij hangt de 
vervuiling sterk af van het type industrie. Zo bevat 
afvalwater uit de voedingsindustrie veel biologisch 
afbreekbaar organisch materiaal zoals suikers,  
zetmeel en kleur- en smaakstoffen. Daarentegen 
zitten in het afvalwater uit de metaalindustrie vaste 
metaaldeeltjes, olie en opgeloste metalen.
Bij industrieel afvalwater met een hoge concen-
tratie zuurstofbindende organische stoffen kan 
het handig zijn om anaeroob te zuiveren. hierbij 
is geen ‘los’ zuurstof aanwezig. onder anaerobe 
omstandigheden zetten bacteriën de organische 
stoffen om in Co2 en Ch4 (biogas). energie wordt 
opgeslagen in Ch4 en kan later vrijkomen bij ver-
branding. hierdoor blijft minder energie over voor 
de bacteriën om zich te vermeerderen, waardoor ze 
minder snel groeien dan bij aerobe zuivering.
Voor het handhaven van de relatief hoge tempera-
tuur van zo’n 30 °C voor anaerobe zuivering is 
energie nodig. hierdoor kan anaerobe zuivering in 
ons klimaat alleen een optie zijn bij geconcentreerd 
(industrieel) afvalwater. Vaak is hierna alsnog een 
aerobe stap nodig om te voldoen aan de milieu-
eisen. overigens hoeft industrieel afvalwater niet 
altijd geloosd te worden. soms kun je het afvalwater 
ook verder zuiveren (bijvoorbeeld met membranen) 
en als proceswater hergebruiken.            |

indUStrieel aFvalwater

van onderen lucht in te blazen of door het 
water van bovenaf heftig in beweging te 
brengen.

In deze zuurstofrijke omgeving oxide-
ren de bacteriën het organische materiaal 
tot koolstofdioxide en water: de aerobe 
zuivering. De grote hoeveelheid energie 
die bij deze oxidatie vrijkomt gebruiken 
de bacteriën om zichzelf te vermeerderen, 
waardoor de hoeveelheid biomassa sterk 
toeneemt. De helft van de aanwezige kool-
stof uit het organische materiaal komt in 
de biomassa te zitten, en de andere helft 
wordt omgezet in CO2. 

Onder zuurstofrijke omstandigheden 
oxideren zogeheten autotrofe (zelfvoeden-
de) bacteriën het aanwezige ammonium 
via nitrificatie tot nitraat. Vervolgens zet-
ten heterotrofe (van andere afhankelijke) 
bacteriën onder zuurstofloze omstandig-
heden het nitraat via denitrificatie om in 
stikstofgas.

Na een verblijftijd van gemiddeld één dag 
stroomt het mengsel van water en actief 
slib naar de nabezinktank. De stroming 
is hier nog langzamer dan in de voorbe-
zinktank, en de bacteriën zakken naar de 
bodem. Het grootste deel van dit actief 
slib gaat terug naar de beluchtingstank, 
waar de bacteriën opnieuw hun zuiveren-
de werk doen. Het water stroomt over de 
randen van de nabezinktank in een goot. 
Dit ‘effluent’ is niet geschikt als drinkwa-
ter, maar schoon genoeg voor afvoer naar 
het oppervlaktewater – waar de natuur de 
rest doet.

Het restant slib uit de nabezinktank dat 
niet terug gaat naar de beluchtingstank, 
het zogenaamde spuislib, gaat naar de 
slibverwerking. Daar wordt het samen 
met het eerder opgevangen primaire slib 
ingedikt en afgevoerd. Bij grotere rioolwa-
terzuiveringsinstallaties gaat dit slib soms 
naar de slibvergisting. Hier zetten micro-
organismen het slib in enkele weken bij 
30-35 °C onder anaerobe (zuurstofloze) 
omstandigheden om in biogas, een meng-
sel van voornamelijk CH4 en CO2. Biogas 
vindt dan z’n toepassing bij de opwekking 
van elektriciteit voor de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie, tot wel 50 procent van het 
totale gebruik. Uitgegist slib wordt alsnog 
afgevoerd voor verbranding of omzetting 
in compost.          |

oxidatie 
organische stoffen + o2 → biomassa + Co2 + h2o

nitrificatie
nh4

+ + o2 → no3
- + h2o + h+

denitrificatie
no3

- + organische stoffen + h+ → n2 + Co2 + h2o

in een traditionele rioolwaterzuiveringsinstal-
latie met actief slib zorgt de nabezinktank 

voor de scheiding tussen slib en water. hierbij is 
zwaartekracht de drijvende kracht. een alternatieve 
scheidingswijze werkt met membranen, waarbij 
het water door de filtergaatjes gaat en het slib 

achterblijft. een membraanbioreactor combineert 
biologische afbraak met membraanfiltratie. Zo’n 
reactor heeft als voordelen dat het om een com-
pact systeem gaat, een breed scala aan bacteriën 
mogelijk is, en de kwaliteit van het gezuiverde 
water doorgaans zeer goed is doordat bacteriën 
en andere vaste deeltjes niet kunnen meespoelen. 
Daar staat tegenover dat het energieverbruik en de 
kosten vooralsnog hoger zijn dan bij traditionele 
waterzuivering. in europa zijn sinds 1996 ruim 
honderd grote membraanbioreactoren in bedrijf, 
in nederland onder meer in Varsseveld, heenvliet 
en ootmarsum.             |

membraanFiltratie

slib-
behandeling

gisting

slib-
indikker

aanvoer rioolwater
(influent)

rooster

afgevoerd

gemaal zandvanger voorbezinktank beluchtingstank nabezinktank oppervlaktewater

afgevoerd afgevoerd

gezuiverd
water

(effluent)
luchtinblazing

slib
4/5 1/5

1. mechanische reiniging 2. biologische reiniging 3. nabezinking

hoe werkt rioolwaterzUivering?

Bron: Waterschap De Dommel
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eenvoudig en doeltreffend: technische manieren om drinkbaar water te 
maken op plaatsen waar geen westerse infrastructuur aanwezig is. en waar 
je het alleen met zwaartekracht, menskracht of zonne-energie moet doen.

 water voor de

derde wereld

s C h o o n  w a t e r  ChemisChe FeitelijkheDen  |  maart 2008

Bangladesh en waterverontreiniging 
zijn sinds mensenheugenis met 
elkaar verbonden. Oorspronkelijk 

waren ziekteverwekkende micro-organis-
men in meren en rivieren de oorzaak van 
ziektes als cholera, dysenterie en buik-
tyfus, doordat mensen het water waarin 
hun uitwerpselen terechtkwamen ook 
gebruikten om te drinken. Vooral kinde-
ren waren hier het slachtoffer van.
Daar leek in de jaren zeventig verande-
ring in te komen. Juist om het verontrei-
nigde oppervlaktewater te ontzien sloegen 
Unicef en andere westerse hulporgani-
saties drinkwaterputten in de Bengaalse 
bodem. Deze putten bestonden uit buizen 
van 5 cm doorsnede die de grond in gin-
gen tot een diepte van minder dan 200 
meter. Boven de grond was alleen een 
ijzeren of stalen handpomp te zien.
 Deze putten leidden echter tot een onver-
wacht ander gezondheidsprobleem voor 
de bevolking: het grondwater bleek ver-

ontreinigd te zijn met arseen. Metingen 
maakten duidelijk dat de gemiddelde 
concentratie 5,5 maal zo hoog lag als de 
veilige waarde (10 mg/liter) van de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO). Dit was 
niet bekend tijdens de aanleg van de put-
ten. Pas na tien jaar – en miljoenen drink-
waterputten verder – kwam het effect 
van chronische arseenvergiftiging in volle 
hevigheid in de openbaarheid, zoals pig-
mentvlekken op de huid en kanker in 
inwendige organen. De WHO schatte in 
2000 dat voor 30 tot 60 procent van de 
125 miljoen Bengalen het gevaar bestond 
dat ze verontreinigd water dronken. 

oploSSing

Arseen komt van nature voor in de 
bodemlagen onder Bangladesh en 

omgeving. In contact met water of lucht 
lost het element op en is het (dodelijk) gif-
tig voor mensen, dieren en planten. Het 
probleem van het Bengaalse grondwater 

vroeg om een oplossing. Meerdere men-
sen zijn hiermee aan de slag gegaan, wat 
leidde tot enkele waterzuiveringssyste-
men volgens het zogenaamde point of use-
principe: je bereidt het drinkwater pas op 
het moment dat je het nodig hebt, bijvoor-
beeld in huis. Zo bedacht professor Abul 
Hussam van de Amerikaanse George 
Mason University – maar met Bengaalse 
roots – het zogeheten SONO-filter, dat in 
2007 de prestigieuze Grainger Challenge 
Prize for Sustainability won. Hierbij giet 
je opgepompt grondwater over een fil-
ter met ijzeroxide, dat het arseen absor-
beert en schoon water door laat sijpe-
len. IJzerschilfers in dit filter verschaffen 
een actief oppervlak voor complexatie en 
immobilisatie van arseen, zodat het filter 
zowel As(III) als As(V) tot acceptabele 
niveaus vermindert. UNESCO-IHE in 
Delft heeft een vergelijkbaar filter bedacht, 
waarin het arseen wordt afgevangen door 
zanddeeltjes die met een dunne laag ijzer-
oxide zijn bedekt.

Een andere benadering om grondwater 
arseenvrij te krijgen is eveneens uit Delft 
afkomstig in een samenwerking tussen de 
TU Delft en UNESCO-IHE. Promovenda 
Doris van Halem onderzoekt hierbij of je 
arseen ‘in de grond’ uit het water kunt 
halen. Dit gaat alleen met ijzerbevattende 
grond waaraan je belucht water toevoert; 
het ijzeroxide in de grond vormt dan 

er bestaan kleine waterzuiveraars die werken op 
zwaartekracht (links) of luchtdruk (rechts).

het hart van de apparaten bestaat uit een kera-
misch filter, gemaakt van deeltjes diatomeeën-
aarde (siliciumoxide). Deze worden in de juiste 
vorm geperst, waarna ze een warmtebehande-
ling ondergaan bij 1000 °C. hierdoor ontstaat 
een poreuze structuur met poriën van circa 0,2 
micrometer. impregnatie of bedekking met een 
oplossing van agno3 gevolgd door een warmtebe-
handeling geeft een laag zwart zilveroxide (ag2o) 
in of op het filter. Van (colloïdaal) zilver is bekend 
dat dit micro-organismen doodt.
een goed keramisch filter kan 99,9 tot 99,99 procent 
van de bacteriën afvangen, want de belangrijkste 
bacteriën zijn 0,5-5 micrometer groot. Zelfs virus-
sen, die in de regel kleiner zijn dan 0,2 micrometer, 

kun je met zo’n filter afvangen omdat ‘vrije’ virussen 
weinig levenskansen hebben zonder bacterie als 
gastheer.
Voor het probleem van verstopping tijdens gebruik 
bestaat een simpele oplossing: het borstelen of 
schuren van de buitenkant van het filter – waar de 
micro-organismen zitten die er niet doorheen kun-
nen. het gezuiverde water smaakt beter door het 
keramische filter te combineren met actieve kool.   |

werking waterzUiveraar
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absorptieplaatsen voor arseen. De eerste 
resultaten lijken veelbelovend. Voordeel 
van deze benadering is dat je geen afval-
stromen van arseen genereert. 

poreuS rietje

Een andere manier om schoon drink-
water voor de derde wereld te maken 

kwam in 2002 voort uit de ‘DSM Dream 
Award’. Dit was een actie om de hon-
derdste verjaardag van DSM te vieren, 
waarbij het bedrijf financiële middelen 
ter beschikking stelde om de dromen van 
medewerkers te realiseren. Een van de 
winnaars was de Waterzuiveraar, een pro-
ject van DSM’ers Alex Vrinzen en Paul 
Vergossen. Zij bedachten een manier 
om oppervlaktewater weer toegankelijk te 
maken voor de bevolking van Bangladesh, 
India en andere ontwikkelingslanden. 

Het apparaat is ooit begonnen als een 
rietje dat aan één uiteinde was voor-
zien van een microfiltratie-membraan. 
Dit membraan was poreus en bestond 
uit gaatjes die water wél doorlaten maar 
grotere deeltjes niet – afhankelijk van de 
poriegrootte. Door aan de andere zijde 
van het rietje te zuigen ging het water 
door het membraan en bleef de vervui-
ling achter op de buitenwand. Drijvende 
kracht hierbij was het zuigen met de 
mond.

De toenmalige Novib (tegenwoordig 
Oxfam Novib) gaf echter aan dat de bevol-
king niet om zo’n ‘persoonlijk’ rietje zit 
te springen. Kinderen die ziek in een hut 
liggen kunnen vaak de zuigkracht niet 
opbrengen, en zouden een rietje gemak-
kelijk per ongeluk aan de verkeerde kant 
kunnen gebruiken waardoor ze direct met 
micro-organismen van een vorige keer in 

aanraking zouden komen. Vandaar dat 
de DSM’ers hun vondst verder ontwik-
kelden.

Dit leidde tot de Waterzuiveraar: twee 
metalen emmers boven elkaar, waarbij 
de bodem van de bovenste emmer is 
voorzien van keramische filters, waardoor 
water alleen door de filters van de boven-
ste naar de onderste emmer kan vloeien. 
De zwaartekracht is hierbij de drijvende 
kracht, waarmee de Waterzuiveraar per 
uur twee liter schoon water oplevert. 
In een etmaal dus bijna 50 liter. En 
is er meer water nodig, dan is er een 
Waterzuiveraar die uit één emmer bestaat, 
met een ‘fietspomp’ in het deksel. Door te 
pompen drukt de lucht het water door 
een keramisch filter dat direct aan een 
kraantje buiten de emmer is gekoppeld. 
Deze drukgedreven Waterzuiveraar levert 
zes liter water per minuut, enigszins ver-
gelijkbaar met een tapkraan thuis.

acceptatie en educatie

De Waterzuiveraar is een systeem 
op basis van bestaande technolo-

gie. Vanuit innovatief oogpunt niet hoog-
staand, maar wel toegankelijk. Toch blijkt 
dat er meer nodig is dan techniek alleen 
voor een goede acceptatie door de bevol-

king. Zo gaven de Bengalen tijdens een 
eerste veldtest in 2003 aan dat ze liever 
metaal hadden – net als de pannen in hun 
keukens – in plaats van het plastic waar-
van het eerste prototype was gemaakt. 
Tests die samen met de Bengaalse niet-
gouvernementele organisatie Proshika 
werden uitgevoerd lieten mooie resul-
taten zien: in de vier maanden dat de 
Waterzuiveraar werd getest, gingen er 
geen bacteriën door het filter. 

In 2004 kreeg de Waterzuiveraar voet 
aan de grond in India. Na de tsunami van 
december 2004 nam de vraag verder toe. 
In 2007 heeft DSM het Waterzuiveraar-
project overgedragen aan de Stichting 
Water4life. Tussen 2003 en begin 2008 
zijn er 10.000 Waterzuiveraars gepro-
duceerd. Als onderdeel van het duur-
zame proces vindt de productie zoveel 
mogelijk ter plekke plaats: een lokale 
gesloten kring van makers en gebruikers. 
Werkgelegenheid en veilig drinkwater in 
één gebied. En wat minstens zo belang-
rijk is: in 92 Indiase dorpen zijn per dorp 
enkele mensen opgeleid die als praatpaal 
fungeren en helpen bij problemen met 
de Waterzuiveraars. En die ook feedback 
geven om het product zo nodig te verbe-
teren.           |

ontwikkelingen in de weSterSe wereld

nieuwe 
ontziltingsprocessen

Ontzilting van zeewater tot zoet water via omgekeerde 
osmose gaat gepaard met hoog energieverbruik, lage 
opbrengst en productie van een grote reststroom aan  
zouten. Hierdoor is de prijs van ontzilten nog relatief hoog. 
Onderzoekers proberen het rendement van bestaande 
ontziltingsprocessen te verhogen door slecht oplosbare 
zouten te verwijderen, biofouling te beheersen, voorzuive-
ring te verbeteren en slimmer met energie om te gaan.

verwijderen ongewenste 
bestanddelen 

Bij de productie van drinkwater uit oppervlaktewater of 
afvalwater is vooral onderzoek nodig naar de verwijde-
ring van natuurlijk organisch materiaal en organische 
microverontreinigingen waaronder bestrijdingsmiddelen, 
geneesmiddelen en hormonen. Mogelijke oplossingen 
hierbij zijn oxidatie (ozon, ultraviolette straling in com-
binatie met H2O2), adsorptie en membraanfiltratie – of 
combinaties hiervan.

Betere controle
waterleidingen

Tijdens het transport van de productielocatie naar eind-
gebruiker (de huishoudens) kan de waterkwaliteit veran-
deren of kan water door lekkage verloren gaan. Om dit 
aan te pakken is vooral behoefte aan technieken die het 
leidingnet controleren op biofilmgroei, sedimentafzetting 
en verontreinigd water. Sensoren spelen hierbij een grote 
rol, maar er wordt ook gedacht over de ontwikkeling van 
zelfreinigende leidingen.

In grondwater zit arseen hoofdzakelijk in 
twee oxidatietoestanden: als vijfwaardig 
As(V) in arsenaat (AsO4

3-) en als driewaar-
dig As(III) in arseniet (As(OH)3). Onder 
oxiderende omstandigheden komt As(V) het 
meeste voor, veelal geadsorbeerd aan ijzer-
oxiden in de bodem. Onder reducerende 
omstandigheden blijft As(III) grotendeels 
‘mobiel’ aanwezig in het water.            |
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voor op sChool
 1. Geef drie mogelijkheden om het tekort aan drinkwater op te 

lossen.
 2. In rioolwaterzuiveringsinstallaties kun je fosfaat biologisch 

of chemisch uit het afvalwater halen. Wat heeft de voorkeur? 
Geef argumenten.

 3. Geef van verschillende categorieën afvalstoffen (kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen, etc) de bedreiging aan, de verwijde-
ringsmethode en eventuele afbraakroutes.

 4. Wat zijn ‘autotrofe’ en ‘heterotrofe’ bacteriën?
 5. Water heeft de hoogste dichtheid bij 4 °C. Op moleculair 

niveau speelt de tetraedrische vorm van het watermolecuul 
de hoofdrol. Geef met modellen aan hoe de gedeeltelijke 
ineenstorting van het kristalrooster de dichtheid van water 
beinvloedt.

 6. De verwijdering van fosfaat uit afvalwater gaat met hulp van 
FeCl3. Afbraak van organische stoffen verloopt via oxidatie 
en (de)nitrificatie. Leg uit wat chemisch gezien de verschil-
len zijn.

 7. Stel je dobbert in een bootje op zee. Hoe zou je aan zoet 
drinkwater (uit de atmosfeer of uit zeewater) kunnen 
komen? Wat heb je daarvoor nodig?

 8. Welke stoffen kun je met actieve kool uit drinkwater verwij-
deren? Welke krachten zorgen voor absorptie?

 9. In het periodiek systeem staat arseen onder stikstof en fosfor. 
Noteer alle oxides en hydrides van deze elementen. Verklaar 
overeenkomsten en verschillen tussen deze verbindingen.

 10. Welke druk is nodig om uit zout zeewater zoet water te 
maken via omgekeerde osmose met een semipermeabel 
membraan?
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In 2004 gebruikten we in Nederland gemiddeld 124 liter water per 
inwoner per dag, waarvan 44 liter om te douchen en 36 liter voor het 

toilet. Voor koffie, thee en water drinken gebruikten we nog geen 2 
liter per persoon per dag. Hoezo drinkwater?


