Vitens start innovatieve proef:

ontzilting brak grondwater
Vitens heeft een nieuwe methode bedacht voor het ontzilten van brak
water én het zuurstofloos terugbrengen van het zoute concentraat in
de bodem. Een pilot moet uitwĳzen of dit in de praktĳk een haalbare
optie is. Mogelĳk is dan de capaciteit van de drinkwaterbronnen in
Friesland uit te breiden met brak grondwater.
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Haalbaarheid

mengen met traditioneel bereid drinkwater ontstaat drinkwater
van hoge kwaliteit. Het voordeel van anaerobe zuivering is dat
bĳ omgekeerde osmose geen voorzuivering nodig is. Om een
hoeveelheid ontzilt water te produceren, moet het dubbele
aantal kubieke meters worden opgepompt. De ontzilting heeft
namelĳk een opbrengst van 50 procent.

In de proef gaat het om de haalbaarheid van:
- Het zuurstofloos winnen en zuiveren van brak grondwater:
Werkt dit zoals gepland? Is de opbrengst voldoende? Slibben
de membranen niet dicht? Welke gevolgen heeft de onttrekking voor de verzilting van het grondwater?
- Het opslaan van het membraanconcentraat in de bodem:
Zorgen de zouten niet voor verstopping in de infiltratieput?

Terug in de bodem

Verandert de bodem- en grondwaterkwaliteit op termĳn door
het inbrengen van het concentraat in de diepe bodemlaag?

Het membraanconcentraat dat overblĳft is een soort ingedikt,

Hoe zit het met vergunningen?

zout grondwater zonder chemische toevoegingen. Vanwege
het hoge chloridegehalte mag Vitens het concentraat niet op

Behalve in de technische en geohydrologische aspecten wil

oppervlaktewater lozen. Ook afvoer naar de Waddenzee of

Vitens ook inzicht krĳgen in de kosten, het energieverbruik en

lozing in het riool is niet toegestaan. Daarom brengt Vitens

de milieubelasting. Vitens heeft inmiddels ruime ervaring met

het membraanconcentraat terug in een dieper watervoerend

anaerobe membraanfiltratie. Mede daarom beschouwt Vitens

pakket in de bodem, waar de zoutconcentratie vergelĳkbaar

het gebruik van brak grondwater als een serieuze optie.

is met die van het concentraat. Met het oog op de infiltratie
worden geen anti-scalants toegevoegd, dit zĳn stoffen die afzetting van zouten op de membranen voorkomen.

Vergunningen
Aan het project is een bĳzonder vergunningstraject vooraf-
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Hierdoor vormt niet de provincie maar het ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag voor de vergunningverlening.
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de milieuvergunning.
Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de uitvoering
van dit project via een InnoWator-subsidie van SenterNovem.
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Vitens werkt hierbĳ samen met KWR Watercycle Research
Institute, Hatenboer Water en Universiteit Twente.
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