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   inleiding 

Inleiding: 
 

Vroeger was alles beter. Dus niet. Neem bijvoorbeeld drinkwater. Tot ver in de 
vorige eeuw zorgde iedereen in Nederland voor zijn eigen drinkwater. In Amsterdam 
werd ongezuiverd water aangevoerd met boten. Dat water was soms besmet. 
Ernstige ziekten als cholera en tyfus braken uit. Vroeger was alles makkelijker. Zou 
kunnen. Neem bijvoorbeeld drinkwater.  
In 1848 brak in Amsterdam een epidemie uit als gevolg van het drinken van besmet 
drinkwater. Men ging op zoek naar manieren om schoon drinkwater te kunnen 
leveren aan de Amsterdammers. Het grondwater uit de duinen bleek zeer schoon te 
zijn. Jacob van Lennep richtte in 1851 de Amsterdamse Duinwatermaatschappij op. 
Grondwater werd aan de duinen onttrokken. Regenwater vulde het grondwater 
weer aan. De bodem zorgde voor reiniging van het water. Makkelijk. 
 

Natuurlijke reiniging door de duinbodem levert ook tegenwoordig 
nog schoon drinkwater aan de Amsterdammers. Maar de vraag naar 
drinkwater is nu zo groot dat aanvulling van het grondwater door de 
regen niet voldoende is. Al sinds 1957 vult men het grondwater in de 
duinen aan met rivierwater uit de Lek. De taak van het 
drinkwaterbedrijf wordt er niet makkelijker op. Er komt heel wat 
techniek aan te pas om van rivierwater zuiver drinkwater te maken. In 
Noord-Holland, Zeeland en delen van Zuid-Holland zijn er drie 
stappen nodig om het water te zuiveren. 
 
 
 
 
Eerst wordt het water voorgezuiverd met behulp van filters en 
chemische middelen. Vervolgens wordt het voorgezuiverde water in 
de duinen geïnfiltreerd. Tenslotte wordt het water opgepompt en 
gezuiverd met filters. Elk van deze drie stappen is weer onder te verdelen in kleinere 
stapjes. 
Voor dit experiment beperken we ons tot stap 1. De voorzuivering begint met 
vuilroosters en microzeven, waarmee de grootste vuildelen uit het oppervlaktewater 
worden gezeefd. Vervolgens ontstaat door toevoeging van chemicaliën een neerslag 
die samen met kleine vuildeeltjes bezinkt. Dit noemt men coagulatie of uitvlokking.  
 
Zwevende bestanddelen, fosfaten, organische stoffen, bacteriën, virussen en bijna 
alle zware metalen worden zo voor een groot deel verwijderd. Tenslotte wordt het 
water door zandfilters gevoerd waardoor organische stoffen, ijzer, mangaan, 
bacteriën, algen en ammonium worden verwijderd. Na deze stap is het water 
voorgezuiverd en kan het in de duinen geïnfiltreerd worden. Tenminste, het 
drinkwaterbedrijf vindt dat. Maar wat vind jij? 

Figuur 1 natuurlijke 
reiniging door de 
duinbodem 
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Doelstellingen. 

Na afloop van deze module : 

• heb je inzicht in het voorzuiveringsproces van oppervlaktewater; 
• kun je uitleggen welke chemische reactie optreedt bij uitvlokking; 
• kun je inschatten hoeveel fosfaat in het water zit dat de duinen wordt 
ingepompt. 
 

Opzet van het experiment. 
In het experiment ga je Amsterdams grachtenwater van fosfaat en vaste deeltjes 
zuiveren. Je doet dit op dezelfde manier als het drinkwaterbedrijf. Je gaat dus de 
voorzuivering van oppervlaktewater nabootsen. Vervolgens trek je conclusies over 
het effect van de infiltratie. Het drinkwaterbedrijf levert een gezond product voor de 
mens. Is het ook gezond voor de natuur? 
 
Het experiment bestaat uit 4 stappen: 
1 bepalen van het fosfaatgehalte van ongereinigd grachtenwater; 
2 chemisch reinigen van het water, het zogenaamde uitvlokken; 
3 filteren van het water met behulp van zand; 
4 bepalen van het fosfaatgehalte van het voorgereinigde water. 

Benodigdheden: 
 Amsterdams grachtenwater  

 spuitfles met demiwater 

 bekerglas 150 mL, gemerkt A  

 erlenmeyer 250 mL 

 spatel/ theelepel 

 testsetje voor bepaling van fosfaat 

 watten 

 injectiespuit 50 mL (zonder naald en 
plunger) 

 schoon zand 

 afvalvat 

 ijzer(III)chloride oplossing 

 NaOH (2 M) in een druppelflesje 

 druppelpipet 

 maatcilinder 10 mL 

 roerstaaf 

 trechter 
 
 
 
 

Figuur 2 de benodigdheden 
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Experiment  
stap 1:  
de bepaling van de hoeveelheid fosfaat in ongereinigd Amsterdams grachten water. 
In figuur 3 staan de stappen weergegeven, die je moet volgen om het fosfaatgehalte 
te bepalen. Voer de handelingen uit en maak vraag 1. 
 
 

vraag 1 Hoeveel mg/liter PO4
3- bevat het water in het testbuisje?   Lees af na dit experiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze: 
o Schenk 5 mL vervuild water in het buisje van de testset (tot het streepje); 
o voeg 5 druppels van reagens 1 toe; 
o 10 seconden zwenken; 
o 1 schepje reagens 2 toevoegen; 
o dop op het buisje en 2 minuten schudden; 
o vergelijk de kleur van de vloeistof met de gekleurde cirkels op de kaart van de 

testset. 
 

 

 

 

 
figuur 3: de handelingen, die verricht moeten worden om  
de hoeveelheid fosfaat te bepalen in het ongereinigde grachtenwater 
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stap 2: uitvlokking van de vervuiling in het water 
 
Nu het fosfaatgehalte van het ongereinigde water bekend is ga je proberen om het 
fosfaatgehalte omlaag te brengen. Dit doe je door uitvlokking, ook wel coagulatie, te 
veroorzaken. Een geslaagde uitvlokking zal niet alleen een daling van het 
fosfaatgehalte betekenen. Ook zwevende bestanddelen, organische stoffen, 
bacteriën, virussen en bijna alle zware metalen worden zo voor een groot deel uit 
het water verwijderd. 
De werkwijze is beschreven in figuur 4.    

 
figuur 4: de handelingen, die je moet verrichten om het vuil in het water aaneen te laten 
klitten en vervolgens te laten bezinken 

Werkwijze: 
o Vul een erlenmeyer tot 3 cm onder de vernauwing met vervuild water; 
o schud het potje met de ijzer(III)chloride oplossing; 
o voeg 1 mL ijzer(III)chloride toe aan het vervuilde water met een plastic 

druppelpipet; 
o roer ijzer(III)chloride met een roerstaaf door vervuild water; 
o voeg 10 druppels 2M NaOH toe en roer weer met de roerstaaf; 
o laat de troebeling 15 minuten bezinken. 

 
In de tijd dat je moet wachten om de troebeling te laten bezinken kun je vraag 2 en 
vraag 3 maken. Bovendien kun je alvast beginnen met de voorbereiding van stap 3 
(zie figuur 5). 
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vraag 2 Waaruit bestaan de bruinrode vlokken in de erlenmeyer? 

.................................................................................................................................. 

vraag 3      Welke reactievergelijking hoort bij de reactie van het Fe (III)-ion met het opgeloste 
fosfaat tot het slecht oplosbare ijzerfosfaat? 

 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
 
stap 3: filteren van het water 
 
Voordat het water in de duinen kan worden geïnfiltreerd wordt het nog een keer 
gezuiverd. Men maakt voor deze zuivering gebruik van zandfiltratie. Organische 
stoffen, ijzer, mangaan, bacteriën, algen en ammonium worden door de zandfilters 
verwijderd. In stap 3 boots je een dergelijke zandfilter na. In figuur 5 zijn de 
handelingen van deze stap weergegeven. 
 

 
Figuur 5: te verrichten handelingen om het water te zuiveren  
van fosfaat en de verontreiniging van grove deeltjes 

 

Werkwijze: 
o Stop een propje watten onderin een spuit; 
o plaats een trechter op de spuit en vul deze tot de 50 mL markering met zand; 
o hang de spuit in een 250 mL maatcilinder; 
o schenk wat van de oplossing (na 15 minuten bezinken) op het zand totdat je 

30 mL gefiltreerde vloeistof in de maatcilinder hebt opgevangen 
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stap 4: bepalen van het fosfaatgehalte van het voorgereinigde water 
 
Bij stap 3 heb je water in de maatcilinder opgevangen. Dit water is voorgezuiverd. In 
de praktijk zou het dus geïnfiltreerd kunnen worden in de duinen. Door natuurlijke 
reiniging zou het water dan nog verder gereinigd worden. Maar ben jij het er wel 
mee eens dat het water nu naar de duinen kan?  
Om je een mening te kunnen vormen is het handig om het fosfaatgehalte van het 
voorgezuiverde water te bepalen. Het fosfaatgehalte van het voorgezuiverde water 
kun je vergelijken met het fosfaatgehalte van het ongereinigde grachtenwater. 
 
Gebruik voor de bepaling van het fosfaatgehalte de werkwijze van figuur 3. 
Beantwoord daarna vraag 4 en 5. 

vraag 4 Hoe hoog is het fosfaat gehalte na voorzuivering door het zand? 

.................................................................................................................................. 
 

vraag 5      Vind je de reiniging gelukt motiveer je antwoord. 
 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
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In de praktijk  
Hoeveel fosfaat komt er eigenlijk in de duinen terecht? Waarschijnlijk is nog niet alle 
fosfaat uit het water verdwenen nadat je de voorzuivering hebt uitgevoerd. Toch 
wordt water dat op een vergelijkbare manier is voorgezuiverd de duinen ingepompt. 
En niet zo’n beetje ook. Jaarlijks wordt 56 miljoen m3 water in de Amsterdamse 
duinen geïnfiltreerd. De oppervlakte van het infiltratiegebied is 9.750.000 m2. 
Jaarlijks wordt er door regen en wind 15 mg PO4

3- aangevoerd. Dit gegeven maakt 
een vergelijking mogelijk. Wordt de grond ‘arm’ gehouden door het drinkwa-
terbedrijf? 
 

vraag 6  Hoeveel fosfaat komt er jaarlijks in de Amsterdamse duinen terecht ten gevolge van 
de infiltratie met voorgezuiverd water, uitgedrukt in mg PO4

3- per m2 ? 
 

.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 

 
 
vraag 7  Hoe verhoudt zich de hoeveelheid fosfaat die jaarlijks in de duinen terecht komt 

tengevolge van infiltratie van voorgezuiverd water en ten gevolge van natuurlijke 
aanvoer? 

 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 

 
 
vraag 8 Vind je de infiltratie verantwoord? Vergelijk je antwoord met het antwoord op vraag 

5. 
.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
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Conclusie en suggesties voor een vervolgonderzoek. 
 
 

In het experiment van deze module heb je op eenvoudige wijze een stap uit de 
drinkwaterzuivering nagebootst. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om dit 
experiment te gebruiken als opstap naar een grotere praktische opdracht of naar 
een profielwerkstuk. Drinkwatervoorziening in Nederland biedt vele mogelijkheden. 
Zeker wanneer de winning van het drinkwater in de duinen gebeurt. Je kunt je 
richten op de kant van het drinkwaterbedrijf en het hele proces van 
drinkwatervoorziening in kaart brengen. Daartoe kun je op bezoek bij bedrijven. En 
je kunt het geheel uitbreiden met andere experimenten. In de serie waar deze 
module uit afkomstig is zijn er nog een aantal die met water in de bodem te maken 
hebben. Maar je kunt je ook richten op de natuur. Dan bekijk je de effecten op het 
ecosysteem van infiltratie met voorgezuiverd water. Vergelijk ecosystemen met 
‘arme’ en ‘rijke’ bodems in theorie of in praktijk. Je kunt duinbeheerders erbij 
betrekken door middel van interviews. 
 
Veel succes! 
 


