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doormengingvandetweeverschillende typen
grondwater.Tentweededehogebelastingvan
dezuiveringdoorhetveleijzer inhet onttrokkengrondwater.Eenderdeprobleem wasdat
dewinningmoestwotdenteruggebrachtvan
zevennaartweemiljoen kubiekemetetper
jaar(anti-verdrogingsbeleid),metalsgevolg
stijgendegrondwaterstanden enwateroverlast
indebedrijfsgebouwen endekelders.Hydron
beslooteindjaren negentigtoteengrootscheepsevernieuwing.Verschillendealternatievewinsystemen,metzowelverticaleals
horizontaleputten,werdenvergeleken.

'Evaluatienadriejaar
bedrijfsvoeringhorizontale
putLaren

Verschillen tussen verticaleen
horizontale putten
Hetgroteonderscheid tusseneen'conventionele'verticaleputeneenhorizontaleputis
deoriëntatievandeonttrekkingsfilters.Verticalefilters,metlengten tussen 15 en40 meter,
doorsnijden vaakmeerderegrondlagen enonttrekkendaardoorgrondwater overeenhoogte
vantientallenmeters,metmeestalverschillendegrondwatcrkwaliteiten.Eenhorizontale put
bestaatuiteen(dichte)verticalebetonnen
schachtenopéénofmeerderediepteseenaantalhorizontalefilterstrengen,geboordvanuit
deschacht.Hierdoorishetmogelijkom
gerichtwaterteonttrekkendatafkomstig is
vaneenbeperktehorizontalelaag,meteen
diktevanenkelemeterstothooguittienmeter.
Hetonttrokkengrondwatet heeft danmeestal
eenzelfde kwaliteit.Decapaciteitvaneenenkelehorizontaleput,metmeerderestrengen,is
doorgaansvijftottienmaalgroterdandievan
eenenkeleverticaleput.Horizontale putten
zijn inNederland nognauwelijks toegepast,
integenstelling totbijvoorbeeld inDuitsland.
Delaatstejaren komenze echtermeerinde
belangstelling,vooralbij waterleidingbedrijven. Momenteelzijnenkeleputtenin
aanbouwofinvoorbereiding.
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InLaren(N-H! isinmiddelsdriejaar een horizontaleputinbedrij/.Destijdsishiervoorcjekozcii,
omdatbijverticaleputtenveelverstoppingoptrad cuuiteenhaalbaarheidsstudie" bleekdathettoepassen van ecuhorizontaleput.goedkoperzouzijn.Putverstoppiiuj blijkt indehorizontaleputaanzienlijk mindervoortekomendan indeverticaleputten, waardoorhetregeneratie-interval metmeer
dan400procentistoegenomen.Doorde verbeterderuwwaterkwaliteitzijn ookde zuiveringskosten
cjedaald.Ditalleslevertbijecujaaronttrekkirujvantweemiljoen kubiekemeterjaarlijkseenvoordeelopvan 15.600euro.Dankzij eentechnische innovatieisbovendiendeverticaleschachteenvoudigertoegankelijk, zodatonderhoud enregeneratieuuooktijdens debedrijfsvoering mogelijk zijn.
Hydron evalueerdehetfunctioneren van deputeudeaannamesvaudestijds,vooralwatbetreftputverstoppingcuexploitatiekosten.
PompstationLarenligtopdeGooisestuwwal.Deeerstemetersdirectonder maaiveld
bestaanuitdekzanden.Daaronder bevinden
zichtoteendieptevan 60 monder hetmaaiveldgestuwdeformaties (matiggrovetotgrove
zanden).Inditdeelzijn lokaal scheefgestelde
kleilenzen aanwezigdiedetoestromingnaar

Afb. 1:

deverticaleputtenbemoeilijken (zieafbeelding1).Hetondiepegrondwater isaëroob
(zuurstofhoudend). Hetanaërobe(en ijzerhoudende)grondwater bevindtzichdieperdan
ongeveer 20 m-mv.Ditwaterkwaliteitsverschil
veroorzaaktetweegroteproblemen.Allereerst
hetverstoppen vandeverticalepompputten

Dwarsdoorsnede enbovenaanzicht vandehorizontale put inLaren.
Horizontale put Laren
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Laren
Met cen horizontale put te Laren zouden
dedrie hierboven genoemde problemen kunnen worden opgelost. Het hydrologische ontwerp moest bovendien rekening houden met
drie-soms tegenstrijdige - criteria:
geen menging van aërooben anaëroob
water:strengen ondiep plaatsen (boven het
grensvlak aëroob/anaëroob);
geen wateroverlast voordebedrijfsgebouwen:strengen ondiep plaatsen en direct
onder de gebouwen;
voldoende verblijftijd vanafmaaiveld in
verband met microbiologische veiligheid:
strengen zodiep mogelijk plaatsen.
Gedetailleerde hydrologische berekeningen resulteerden in een optimumdiepte van
13,5m-mv en vijfstrengen van elk 80meter
lengte, met de in afbeelding 1 weergegeven
oriëntatie. Deontwerpcapaciteit bedroeg
maximaal 560kubieke meter per uur. Eén
horizontale put vervingzes tot acht verticale
putten.
I n n o v a t i e f o n t w e r p van e e n ' d r o g e '
schacht
Bijzonder wasdeeis van Hydron voor een
'droge'schacht. Normaal issprake van een
'natte' schacht. Het door de filterstrengen onttrokken grondwater stroomt dan onder vrij
verval inde schacht, waaruit het door onderwaterpompen wordt onttrokken. Bij regeneratieen reparatie van cen strengdienen alle
strengen teworden afgesloten, waarna de
schacht wordt drooggepompt en de werkzaamheden in den droge kunnen plaatsvinden.
Gedurende die periode wordt dus geen water
aan de put onttrokken. VoorLarengeldt dat

dan deleveringszekerheid in gevaar komt:eris
immers slechts één horizontale put. Daarom is
deeisgesteld dat regeneratie van één streng
mogelijk moet zijn terwijl deandere strengen
gewoon in productie blijven. Deze 'droge'
schacht diende onder meer te voldoen aan de
eisen voorArbo en Veiligheid &Gezondheid
(onderhoud e.d.).
Op basis van dezeeisen isdoor Hydron in
samenwerking met BHGBrunnen und Horizontalbrunnenbau (voorheen Prcussag) uit
Duitsland een definitief ontwerp ontwikkeld,
bestaande uit een apart onttrekkingssyteem in
deschacht zelf(ziefoto linksonder) met een
ringleiding, verbindend leidingwerk en afsluiters tussen strengaansluiting en ringleiding,
zuigleidingen naar pompen, vaste toerengeregeldepompen en een persleiding naar het zuivcringsgebouw. Deschacht kan teallen tijde,
ook tijdens onttrekking, worden bezocht voor
onder meer monitorings- en onderhoudswerkzaamheden.
Uitvoering
Deaanleg vandeschacht en strengen iseen
specialistisch werken isuitgevoerd doorBHG.
Allereerstzijn betonnen schachtringen (inwendigediameter 2,8meter)degrond ingeperst tot
circa 17merer beneden maaiveld (zie foto
rechtsonder).
Na het bereiken van degewenste diepte is
de onderzijde van de schacht afgedicht met
onderwaterbeton, waarna deschacht isleeggepompt. Vervolgens isop vastgestelde diepte
deboorstellinggeplaatst engeboord vanuit
van tevoren aangebrachte uitsparingen m de
schachtring.Dehorizontale boringen zijn uitgevoerd volgens het Prcussag-systeem, waarbij

De binnenkantvandeverticaleschachtmethetleidingwerkendeafsluiters(vanbovenafbckekeii).
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deboorkop met daarachter de mantelbuis de
grond in wordt geperst (ziefoto hiernaasr).
Gedurende het boorproces zijn voortdurend monsters genomen van de ondergrond,
die ter plaatse gezeefd en geanalyseerd werden.
Opbasis van dekorrelgrootteverdeling zijn het
typefilters en de bijbehorende filteromstorting vastgesteld. Vanwege degestuwde ondergrond, met grote variaties over kleine afstand,
wasdit belangrijk. Hierna zijn in de mantelbuis de filterdclen gemonteerd. Vervolgens is
de ruimte tussen filter en mantelbuis per filterdeel opgevuld met filtergrind waarbij tegelijkertijd de mantelbuis werd reruggetrokken.
Na het ontwikkelen van destrengen isde
installatie in deschacht gemonteerd.
Evaluatie bedrijfsvoering
Na driejaar isonlangs de bedrijfsvoering
geëvalueerd, met putverstopping en exploitatiekosten als belangrijkste aandachtspunten.
Putverstopping
Demaatgevende parameter voor putverstopping isdespecifieke volumestroom per
streng, weergegeven alspercentage van de
waarde bij oplevering. Bij tweestrengen is
sprake van een afname (tweeen zes procent na
éénjaar ten opzichte vande referentiewaarde).
Deoverigedriestrengen heten tijdens de
eersteacht maanden na inbedrijfstelling een
toenamezien, maar daarna isook voor deze
strengen sprake van een afname. De
signaleringswaarde voor regeneratie van een
horizonrale put bij Hydron is85procent van
de waarde bij oplevering.Dat betekent dat de
snelst verstoppende streng na circa driejaar
moet worden geregenereerd en dat de minst
verstoppende streng na meer dan tienjaar aan
debeurt is,een sterke verbetering ren opzichte
van de verticaleputten met een regeneratie
van eens in de tweejaar. Gevolgen zijn een veel
rustiger bedrijfsvoering en minder chemicaliëngcbruik, mede resulterend in veel lagere
regencratiekosten.
Exploitatiekosten
Dein 1999berekende exploitatiekosten van
een horizontale put waren lagerdan dievan de
Deverticaleschachtwordtjeplaatst.
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terugverdiend door lagere exploitatiekosten.
Deonderhoudskosten voor dehorizontale put
zijn veellager. Bijdeverticaleputten wasveelvuldigsprake van putregeneratie, reinigen van
deondcrwaterpompen en het spuien van terremleidingen. Deoverige kosten voor energie
en bemonstering liggen veel lager,omdat de
opvocrhoogtc beperkter is(minder grondwaterstandsverlaging) en er nu één put is in
plaats van meerdere putten.

Het'boren'vandehorizontalestrengenondermdeverticaleschacht(vanbovenafbekeken).
variant met verticaleputten. In tabel i iseen
overzicht opgenomen van de huidige exploitatiekosten van de horizontale put in vergelijking tot deexploitatiekosten van de voormalige verticale winning met een overeenkomstige
jaaronttrekking (twee miljoen kubieke meter
perjaar). Daaruit blijkt inderdaad dat de hogereinvesteringskosten ruimschoots worden

Tabel 1.

Debestaande zuivering met een snelfilteren koolfilterstap isqua bedrijfsvoering aangepast aandegewijzigde ruwwaterkwahtcit.
Delooptijden zijn verlengd met alsgevolg een
spoelwaterreductie van 22procent, opjaarbasiseen besparing van circa 10.000kubieke
meter spoelwater. Destandtijd van de
actievekoolisverdubbeld vanwege de sterk
verminderde hoeveelheid diep anaëroob
grondwater.
Hetjaarlijkse exploitatievoordeel bedraagt
79.600euro.Dekapitaalslasten (rente en
afschrijving) van dehorizontale put op basis
van investeringskosten (totaal 719.000euro)
bedragen 54.000euro perjaar. Denetto jaarlijksebesparing bedraagt daardoor 25.600euro.

voor een onttrekking van twee miljoen kubieke muer per jaar.

onderhoud winning
regeneratie putten
spuien terreinleidingen
reinigen onderwaterpompen
subtotaal 1

exploitatiekosten
winning m e t horizontale put

21.500
2.000
«.500
59.OOO

onderhoudwinning
regeneratieputten
momtonngsprogramma
technischonderhoud
subtotaal1

Een horizontale put isvaak een goed alternatiefbij nieuwbouw engrootscheepse renovaties,dus bij grote investeringen, en in geval
van hogeeisen aan de kwaliteit van het ruwe
water, bijvoorbeeld bij nanofiltratie. Van groot
belang isde bodemopbouw, met Larenals
mooi voorbeeld. Overigens geldt altijd dat
meerdere alternatieven met elkaar moeten
worden vergeleken, waaronder ook verticale
putten. In kleinschalige projecten, waarbij bijvoorbeeld eenenkeleverticaleput moet
worden vervangen, hebben horizontale putten
meestal geenzin.Deinvestering isdan te
hoog.
Het 'oude' imago van horizontale putten dat zeduur en ingewikkeld zouden zijn - blijkt
niet meer terecht. Larenheeft aangetoond dat
dehorizontale put opjaarlijkse basisgoedkoper isdan devariant met verticaleputten. De
bedrijfsvoering isniet ingewikkelder dan voor
verticale putten en vaakzelfs eenvoudiger,
omdat nu sprake isvan één put: minder terreinleidingen, eenvoudiger meet- en regeltechniek en minder monitoring en onderhoud.
Tot op heden zijn horizontale putten in
Nederland alleen aangelegd voor de drinkwatervoorziening. Een nieuwe ontwikkeling isde
inzet van horizontale putten bij aanpak van
grondwaterverontreinigingen (bodemsanering).Redenen hiervoor kunnen zijn dat gekozen wordt voor een duurzame oplossing (verstopping, onderhoud) ofdat ruimtegebrek
bestaat opde locatie, f

Overzicht van dejaarlijkse kosten (in euro's) van de horizontale put, vergeleken met verticale putten, beiden

exploitatiekosten
winning met verticale putten

Wanneer horizontale putten
toepassen?

3.500
3.200
1.000

LITERATUUR

7.700

l)

Graafsma Y.. E.Schrama, S. Meijer,J.W. Kooiman{1999}.
Horizontale putten: extra investering in winning levert

overige kosten
energie
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besparing overige zuiveringsstappen
spoelwaterverbruik
-2.000
actiefkool
-12.800
subtotaal 3
-14.800
jaarlijkse exploitatiekosten

jaarlijkse exploitatiekosten
(incl.besparingoverige zuivering)

jaarlijks voordeel horizontale put
investeringskosten horizontale put
jaarlijkse afschrijvings- en rentekosten*
jaarlijks exploitatievoordeel
jaarlijkse besparing
*Opbasis van een afschrijvingspercentage van4%en een rentepercentage van3.5%

omstandigheden. Haalbaarheidsstudies: pompstation
Laren (WMN] en winning rivierwater (WG). Rapport Kiwa
WaterResearch, SWI9S.16S.

2.400(2)

719.000
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79.600(1)-(2)
25.600
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