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Oponregelmatige basis werd een aantal
putten mechanisch gereinigd en behandeld
met zoutzuur, waarbij het resultaat sterk wisselde.Degrondwaterwinputten wiens resultaat weinig verbeterde,werden herboord,
onder meer teAvelgem en Waarmaarde in 1981

fT"\

en teKerkhove in 1987.
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DcVlaamse Maatschappij voorWatervoorziening I'MIV verzorgt de levering van drinkwater inlic
grootste' deel van Vlaanderen: in totaal 147miljoen kubieke meter per jaar. De bron isvoornamelijk
grondwater (80%)datgeleverdwordtvanuit7j>grondivaterwimtmgen. Iletgrote probleem bijdc
«'inning vangrondwater isdeverstopping van dezepompputten. De kosten voor regeneratie en liet
boren van nieuweputten bedragen jaarlijks circa 150.000euro.Sinds2004 participeert VMW ut het
project Putmanagement, dat onderdeel uitmaakt van liet bedrij/stakonderzock van dcNederlandse
drinkwaterbedrijven. Ze kan daardoorgebruik maken van de kennis en ervaring die m Nederland
bestaat overdebehandeling van verstopte putten. Dat leverdedirect al een kostenbesparing op van
1551.000euro, omdat eengeplandegrote investering 11160nieuwe putten kouworden voorkomen.
Degrondwaterwinning Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove(zieafbeelding 1)dateert van
19651 en ligt in deScheldevallei tussen OudenaardeenAvelgem.Zebestaat uit twee puttenvelden van 15 en één van 30vacuümputten,
met een diepte van 16,5tot 23meter beneden
maaiveld.Viaeen zuigleiding zijn de putten
aangesloten opeen centrale pompkelder met
een vastafpompingspeil (zievoor meer technischegegevens overde winning het kader).

en 5,5kubieke meter per uur.Na enkelejaren
trad verstopping van de filterspleet op met vrij
sterke afzetting van ijzerhydroxiden. Deze
vorm van verstopping treedt welvakerop bij
gelijkaardige grondwaterwinningen van de
VMW,voornamelijk op ondiepe vacuümputten in quartaire riviersedimenten.

Aßo. 1:

Regeneratie oude aanpak
In 2002waren vrijwel alle putten in die
mate verstopt dat decapaciteit vande winning
veronder demaximaal vergunde hoeveelheid
terugviel.Daarom werd begonnen met de
regeneratie van de 15putten op de deelwinning Avelgem volgens devertrouwde werkwijze:afkoppelen van deindividuele put van de
zuigleiding, borstelen van deput, injectie van
40kgzoutzuur, put inoverdruk houden, laten
inwerken gedurende 48uur (tweeputten werden tweemaalverzuurd) én schoonpompen.
Vóóren na de regeneratie werd een korte
proefpomping gehouden om het specifieke
debiet tebepalen. Opnieuw wasde opbrengst
van de regeneratie voor demeeste putten eerder beperkt,zoals blijkt uit tabel 1.Gemiddeld
over 15putten liep het specifieke debiet terug
van 2,99naar 0,81kubieke meter per uur oftewel 27procent van het oorspronkelijke debiet.
Debeide regeneraties brengen het specifieke
debiet terug naar respectievelijk 41en uiteindelijk 50procent van de waarde bij oplevering.
Maar deonderlinge verschillen zijn groot,
zoals blijkt uit degegevens van twee van de15
putten: de resultaten variëren tussen 15en69
procent vande nieuwwaarde.
Bovendien bleek dat regeneratie met zoutzuur nademechanische reiniging in veel
gevallen geen verdereverbetering opleverde.
Afgezien hiervan vormden deveiligheid en de
milieuaspecten van de behandeling met zout-

Ligfl'ngvangrondwaKrwinmngAvelgem-Waartnaarde-Kerkhove.

Devergunde pompcapaciteit bedraagt
4.200kubieke meter perdagen één miljoen
kubieke meter perjaar voordedrie puttenvelden samen.Deafgelopenjaren isde werkelijk
opgepompte hoeveelheid sterk verminderd.
Dit komt enerzijds omdat indezeregio meer
oppervlaktewater alsruwwaterbron kan
worden gebruikt.Anderzijds isde capaciteit
van dewinning teruggevallen door het optreden van ernstige putverstopping. Bijeensysteem met vacuümputten, waarsteeds een vast
afbompingspeil wordt gehanteerd, vertaalt
verstopping zich in een onmiddellijke afname
van het debiet.
Bijaanleg van deeerste reeks winningsputten opdedriedeelwinningen in 1968en
1969laghet specifieke debiet per put tussen 1,5
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zuur meer en meer een probleem. De rerreinen
van dewaterwinning zijn immers recent opgenomen in het natuurinrichtingsprojcct WesrvlaamseScheldemeersen en krijgen eenecologisch maaibeheer. Het lozen van spoelwater
na neutralisatie vormt vaak een probleem,
zodat het nu meestal incontainers opgevangen en afgevoerd wordt.
Omwille van detegenvallende regeneratie
werd initieel beslist om twaalfvan de 15putten teAvelgem te herboren, vanafeinde 2003.
Ook voorde tweeandere deelwinningen werden censpoedige regeneratie en herbonng in
het vooruitzicht gesteld.

drijven pakt VMWsinds kort de putversropping anders aan.Eeneerste resultaat van de
nieuwe aanpak wasderegenerarie van Waarmaarde(ziefoto),waar werd afgezien van de
geplande behandeling met zoutzuur. De putten werden injanuari en februari 2004gereinigd met perslucht, borsrelen en hogedruk
(het filter). Bijeen deel van deputten isvervolgens een bijkomende reiniging uitgevoerd met
jutteren en compresseren. Het compresseren
diende hierbij vooralom delosgemaakte neerslag uit de put te blazen. De behandeling
moest met denodige omzichtigheid gebeuren,
gezien het risico op beschadiging van devaak
meer dan 20jaar oude putten en de aanwezigheid van een dubbele grindomstorting.

reiniging leverdevaakeen substantiële verbeteringop,waarbij voorsommige putten het
oorspronkelijke debicropnieuw werd benaderd, terwijl andere putten nauwelijks een
beter resultaat opleverden. Bijkomendjurteren
leverdeechrcr bij alle batterijpurten een grote
vooruirgang van het specifieke debiet op,vaak
zelfs tot boven de initiële waarde.Dit wijst
erop dat de putten tijdens dereiniging ook nog
gedeeltelijk verder ontwikkeld zijn.

Deresultaten van deze regenerarie, weergegeven in tabel 2,overtroffen de verwachtingen:alleen aldevoorafgaande mechanische

Degemiddelde resultaten vertekenen
enigszins,omdat niet op alleputten in alle
gevallen het specifieke debiet bepaald is.De
gemiddelde waarden berreffen alleen die purren die welgemeten zijn. Vierpurten zijn niet
gejutterd, omdar deeersremechanische reiniging aleen zeer sterke toename van het specifiekedebiergaf: dat verklaarr mede het hoge
percentage 'na eerste mechanische reiniging'.

Regeneratie nieuwe aanpak
Doorde kennisoverdracht en uitwisseling
van ervaring met Nederlandse drinkwaterbe-

Tabel1.

Samenvattingresultatenregeneratieoudeaanpak15putteninAvelgem.
specifiek debiet QJin m ! / u / m )

Avelgem
na
boring
gemiddeld
15 purten
1003-007
(hoogste)
1003-008
(laagste)

Tabel2.

%

vóór regeneratie

na borstelen

%

na
HCl

%

%

2,99

100

0,81

27

1,24

41

1,49

50

3,75

100

0,40

11

0,49

13

0,56

15

2,15

100

0,41

19

0,72

33

1,48

69

Ook hier bleek de regenerarie erg succesvol
tezijn. Het specifieke debiet, dat na de behandeling in 2002gemiddeld was teruggekomen
tot de helft van de nieuwwaarde, isna de
behandeling m 2004bijna terug op het oorspronkelijke niveau:93procent. Uiteindelijk
diende slechts één put herboord re worden.
Tenslotte isookdedeelwinning Kerkhove
op dezelfde wijze geregenereerd injuni 2004.
Voorafkon bij de meeste putten zelfsgeen specifiek debiet worden bepaald omwille van de
ernstige versropping.

Samenvattingresultatenregeneratie15putteninWaarmaarde.

specifiek debiet(inm 3 /u/m)

Waarmaard«

na
boorjaar boring
gemiddeld
15putten

vóórrege% neratie

naeerste
mechanische
% reiniging

%

najutteren

%

1969/1981

2,28

100

0,38

V

1.55

68

2,88

125

1969

3,42

100

0,27

8

0,69

20

3,3°

96

1981

1,02

100

0,09

9

0,20

10

140

138

Ook hier vertekenen degemiddelde resulraren,omdat niet opalleputten steedseen specifiek debiet isbepaald. Elfputten werden niet
meergejurterd, omdat na deeerste reiniging
reeds een sterke toename van het specifieke
debiet is vastgesteld.
Bij wijze van test zijn na hetjutteten een
aantal putten behandeld met 50liter water-

1003-023

(hoogste)
1003-018

(laagste)

Tabel3.

Samenvattingresultatenregeneratienieuweaanpak1j puttenAvelgem.
specifiek debiet (in m 3 / u / m )

Avelgem

boorjaar
gemiddeld
15purren
1003-005
(hoogste)
1003-014
(laagste)
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Opgrond van deze positieve resultaten is
beslist om deputten van dedeelwinningAvelgem opdezelfde manier tereinigen.Deresultaten zijn te vinden in tabel3.
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na
na boring

%

na regeneratie
(HCl)2002

voor regeneratie2004

%

1968/1981

3,00

1,48

50

0,42

1968

3,05

2,14

70

niet gemeten

1981

2,97

0,50

17

0,26

na eerste mechanische reiniging

%

14

9

na
jutteren

3,60

120

2,80

7,20

236

niet uitgevoerd

0,446

15

1,23

93
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Technische gegevens winning
Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove

Ma.iileld l+U.6«in)

Boorjgrond

Hetgrondwater vandewinningAvelgem-WaarmaardeKerkhovewordtopgepomptuitdezand-engrindlaagdie
debasisvormtvandePleistocenerivierafzettingen vande
Schelde.Dediktevandezelaagvarieertvanvijftot15
meter.Onderaanenlateraal,aandevalleirand,wordtdit
pakketbegrensddoorhetTertiairekleisubstraat.Bovenaan
wordthetpakketnogbedektdoorzeventot 18meterleem,
leemhoudend ftjnzand, kleienveen.Dehorizontaledoorlatendheidvandewatervoetendelaagbedraagtgemiddeld
26,2meterperdag.
Hetgrondwater bevateenhoogijzer-enmangaangehalte.
Hetijzergehalte inhetruwwater bedraagtgemiddeld 1.500
Mg/ldochlooptvoorindividueleputtenoptotmeerdan
13.000(Jg/l.Hetmangaangehalteschommelttussen 10en
471 Mg/l-

/uiejeidinu
Volle finis in PVC !

eiltink in 1'VC i -4(im
Üeelgrijs, fijn zand

QUARTAIR

Grind 0,8-1.2fotn
Grind 3-<iiim
Fillet in PVC O KlOm

Deputten(zieafbeelding 2]zijngeboordmeteendiameter
van400tot450mmenuitgerust meteenPVC-filter met
eendiametervan100mmeneendubbeleomsrorting
(meestal0,7-1,2mmen3-5mm].Defilterlengte bedraagt
ophetputtenveld Kerkhoveviertotzesmeter,opdeputtenveldenAvelgemenWaarmaardeachttot14meter.

-18.70

-\9M

Grijs lijn Ml middel,natie /and enzwar«,st

-I') Uil»
Itiiiitdiiplc -IP.nlliii

•19.60

Zandvang m PVC 0 lOOmm

Ajh.i:

Ecuschematischeweergavevaneenvacuümput.
stofperoxide omeventueelaanwezigebiomassateverwijderen.Heteffect vandezebehandelingisechternietmeteenzichtbaar;hetis
vooraldebedoelingomnieuwebacteriëngroei
teremmen.InKerkhovedienden uiteindelijk
zesputtentewordenherboord,dochnierenkel
omwillevandeverstopping.Vaneenaantal
puttenwasimmersdestijgbuis beschadigd.

HetterreinvandegrondwatenvinnmgmethetpompstationWaarmaatdcenéénvandevacuümputten.

Tenopzichrevandeoorspronkelijk voorzieneinvesreringin2002,waarbij werdgesteld
datbijna alle60puttenafgeschreven warenen
herboordmoesten wotden,heeft denieuwe
aanpakvanderegeneratieshetaantalveteiste
herboringen beperkt totacht.Ditleiddetot
eenbesparingvan 159.000euroopdeoorspronkelijke raming.Onderzoeknaarputverstoppingkandusweldegelijkgeldopleverenvoor
een drinkwaterbedrijf

¥mÈKtè'Tabel4.

Samenvatting resultatenregeneratienieuweaanpak30puttenKerkhove.
specifiek debiet (in m 3 / u / m )

Kerkhove

naboring

%

1968/1975/1987

3,06

100

1969

3,57

100

1975

1,51

100

boorjaar
gemiddeld 29putten
1003-031 (hoogste]
1003-051 (laagste]

voor regeneratie 2004
0,25
0,09
nietgemeten

%
8
3

na eerstemechanischereiniging
2,19

4,81
0,08

%
72
143
5

na
jutteren

%

2,46
nietuitgevoerd

80

0,28

19
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