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WaterleidingMaatschappij Limburg[WML]heeftonlangseenruimtweejaardurend experiment
afgerond meteennieuweASR-putopdewinplaatsHerten.ASR(AquiferStorageand Recovery]blijkt
hydrologischgoedtoepasbaar,terwijldekwaliteitvan hetdrinkwaterindebodem maarweinigverandert.Afwijkingen vandedrinkwatemormzijn tevoorkomendoordoseringvanextrazuurstofeu
natronloog(ijzer,mangaan,zuursraf pHenkalkverzadigingsindexjojdoorperiodiek kortstondig
terug tepompennajutteren (koloniegetal 22 C).Hetalternatie]iseeneenvoudigenabehandeling.
SimulatiesmethetexpertmodelEasy-Leachcr-ASRmaken hetaannemelijkdatderesultatenvande
proejmHerten tcvensgeldenvoorremwatcrvan Water Productiebedrijf Heel(WPH;mvergelijkbareaquifers mdeRoerdalslcnk.Datgcejt WMLdemogelijkheid dejaarcapaciteitvanWPHteverhogenvan20naar28 miljoen kubiekemetereuhetoverschotviaASR-systcmenopteslaan.
AquiferStorage&Recoveryiseenwatermanagementtechniek, waarbijdrinkwater in
tijden vanproductieoverschot wordtopgeslagenindeondergrond enintijden vanproductietekortaanhetgrondwaterreservoir wordt
onttrokken.ASRlevertfinanciëlevoordelen
doorverlagingvandepiekfactor indezuiveringenvergrootdeleveringszekerheid2"*1.
OverASR isdeafgelopenjarendiversemalen
gepubliceerd1''2'*'4™.Aandeordekwamende
grotevoordelen,watnadelenenproblemenén
depopulariteitdiedetechniek langzamerhand
krijgt,onderandereindeVerenigdeStatenen
Australië0''7'.Redenvandetechnologie-impuls
dieuitdezeartikelenspreekt,isdatNederland,
ondanksinternationalereputatieophet
gebiedvankennisentoepassingvankunstmatigeinfiltratie, nogsteedsgeenoperationeel
ASR-systeemheeft. Oorzakendaarvanzijnde
afgelasting vanASR-proevenopdrielocatiesin
Nederlandindeperiode1977-1988doortelaag
rendement ofdalendeinteresseinondergrondsebuffervoorraden énvreesvoorzodanigekwaliteitsveranderingen van(drink)water
tijdens opslagindedoelaquifer dathetteruggewonnenwateropnieuween(te)durezuiveringzoumoetenondergaan.
In 19951 hakteWaterleiding Maatschappij
LimburgdeknoopdoormeteenASR-proefte
Herten(Limburg).Belangrijkste doelwasde

technischehaalbaarheid vanASRinHertente
bepalen:kanhetdaarhydrologischenzijnde
gevolgenvoorhetreinwatervanHertendusdaniggeringdatopslagindebodemtotverwaarloosbarekwaliteitsveranderingen ervan
leidt?Dezeproefstond tevensmodelvoor
grootschaligerASR-toepassingenelders,met
nameindeRoerdalslenkenmetreinwatervan
WaterProductiebedrijfHeel.
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Opzet van de proef
DeproefinHertenbegoninoktober2000
enlieptotfebruati 2003. Gekozenisvoorde
locatieHerten vanwegehaarvoordeligeligginglangsde'slagader'vanWML (hoofddistributieleidingdiediversewinplaatsen met
elkaarverbindt),eenvoudigeinpassingvande
proefindenormalebedrijfsvoeringvande
winningendehydrologischegeschiktheidvan
deondergrond.Omdetoekomstige kwaliteit
vanhetinfiltratiewater tesimuleren(water
vanHeel)iseendeelvandeproefuitgevoerd
metreinwater,waaraannitraatisgedoseerd.
DeproefisopgezetinvierASR-cycli,waatbij
tijdens tweecycliexttaoxidatorgedoseerdis
terinactivatievanreactievebodemfasen (met
nameijzer-enmangaanhoudende mineralen)
omzodoendedrinkwater terugtewinnenzondernoodzakelijke nabehandeling.DeresultatenvandeproefzijngesimuleerdengeëxtrapoleetdnaartoekomstigeASR-cycliop
praktijkschaal, methetexpertmodelEL-ASR
vanKiwaWaterResearch.Desituatieis
geschetstinafbeelding 1. Vrijwelalle filters
zijnperiodiekbemonsterdvooranorganisch
chemischonderzoek.Vandehele doelaquifer
(159à170meterbenedenmaaiveld)zijn tien
boorkernenvanéénmeterlengtegestokenen
geochemischonderzocht10'.Hetinfiltratie-en
terugwindebiet bedroeggemiddeld 45 kubieke
meterperuur.
Verstopping van de put
DeputinHertenverstopteniet (afbeelding 2).Vooraltijdens de zuurstofdosering
ontstond tijdelijk eenmeetbareweerstandstoenameophetputfilter (0,2à0,8meter,waarschijnlijk doorgasbellen),maardezeloste

Meetraai vanASR-put IPi totdeverste waarnemingsputWTi6{z^ m)indwarsprofiel, metde hydrogeologiseheopbouw, coderingvan bodemlagen(A-D) enfilterstellirçg.

WRI6

WRI5

IR1

Kh

^TZzëzZZZZZ^^^^,

25m

6m.

om.
H20

172004

19

PLATFORM

weer op tijdens deopvolgende opslagperiode.
Tijdens opslagen terugwinning regenereert de
ASR-putspontaan. Degoede infiltreerbaarhcid
van het reinwater in Herten was te verwachten,omdat het voldoetaan algemeen geldende
kwaliteitsrichrlijnen van infiltratiewater voor
ASR-toepassing inzandige aquifers.
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Zoals elders en ook hier aangetoond
nemen dereactiesvan het infiltratiewater met
reactieve bodembestanddelen in de loop der
ASR-cycli(bij toename cumulatieve injectievolume) duidelijk af Belangrijkste gevolg isdat
de ijzer- en mangaanconcentraties afnemen
(zieafbeelding 4).Dit komt dooruitloging van
pyriet en sideriet, coating hiervan door
ijzer(hydr)oxiden zodat hun reactiviteit
20 H 2 0 # 17-2004
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Waterkwaliteitsveranderingen in
doelaquifer

Uitdoving kwaliteitsveranderingen
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Uit deproefmet Herten-reinwater volgt
dat het drinkwater geringe kwaliteitsveranderingcn ondergaat. Het betreft (geringe) toenames vansulfaat, ijzer, mangaan, arseen, barium, cobalt, nikkel,zink en het koloniegetal
22°Cen afnames van zuurstof, nitraat, silicaat,
pH, bicarbonaat en kalkverzadigingsindex.
Problemen met ijzer en mangaan zijn in het
teruggewonnen water teverwachten bij lage
zuurstofconcentratie (minder dan 0,5mg/l) en
lagepH (minder dan 7,1)en dan vooralin de
beginfase vanASR.Tijdens de terugwinning
helpt, na inwerking van het systeem, het
ondergrondse ontijzeringsproces 8 ' 11 ' deconcenrraties aan ijzer en inmindere mate mangaan en ammonium laagtehouden (afbeelding 3).Ammonium en methaan vormden
geen enkel probleem (minder dan 0.05mg/l),
organische microverontreinigingen en indicatoren van fecale besmetting evenmin. Belangrijkste oorzaak vangenoemde kwaliteitsveranderingen isdeoxidatie ofoplossing van vaste
organischestof,pyriet en mangaanhoudende
sideriet.Indebovenetage vande doelaquifer
voertpyrictoxidatiede boventoon (grootste
toename van sulfaat, arseen,cobalt, nikkel en
zink)en in de benedenetage de oxidatie of
oplossingvan sideriet (grootste toename van
ijzer, mangaan enTIC).Opvallend isdat zich
tijdens opslag rond deASR-puteen enkele
meters bredezoneontwikkelt van anaérobie,
waarschijnlijk door afsterving van demicrobiologischeleefgemeenschap diezich daar
onder aërobe condities tijdens injectie ontwikkelt.Voordepraktijk betekent dit dat na
opslagaltijd eerstgespuid moet worden, dat
(micro)biologischegroei rond het boorgat
voorkomen dient teworden (middels gedegen
voorzuivering en eventueel door additie van
een desinfectans) éndat de zuurstofverbruikende leefgemeenschap rond het boorgat
periodiek verwijderd moet worden.
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Afb.2:

Verloopvandegenormaliieerdeweerstandoverhet ASR-putjilterende boorganvandinaqurferlaagA.De
verlopentijdensinjectie(INJ)enterugpomping(REC) latengeenstructureleweerstandtoenamezien,zodat
purverstoppinguitgeslotenwordt.Opslag(STO)en terugwinningzijnbeidengunstigvoorafbouwvaneen
weerstandstoenametijdensinjectie.

10

- * - ASRWELL
-•-WP.15-H
-e-WP.15-f2
X WP.16-M
* WP.16-f2

20

25

30

RECOVERYPUMPINGTIME(days|

Afb.y.

Concentratieverloopvanijzertijdensterugwinperiode 2indeASR-put(hetteruggewonnenwater)enopvier
plaatsenindeaquifer.Depijlengevenaanhoebinnen eenzelfdewaterpakketjedeijzerconcentratieverandert
mdeaangegeventijd(doorsorptie),tijdens terugstromingvanWTi6{z$m]viaWP15(gm)totindeput.

afneemt én pH-toename in de doelaquifer
dankzij afloop vangenoemde oxidatiereacties.
Bij terugwinning neemt bovendien de efficiëntie van het 'ondergrondse ontijzeringsproces'
in deloopder tijd toe 8 ' 1'',zodat de concentraties ijzer, mangaan en ammonium verder afnemen.

tante bacteriegroei te voorkomen, de reactieve
ijzermineralen tecoaten met ijzer(hydr)oxiden,de aquifer langer aëroob te houden én de
verzurende werking van oxidatiereacties tegen
tegaan.Dit allesom het oplossen van ijzer,
mangaan en soms arseen én microbiologische
problemen te voorkomen.

N u t van dosering chemicaliën

Zuurstoffin Herten beproefd)
Depositieve werkingvan zuurstofdosering
(gemiddeld 25mg/l)aan bijna zuurstofverzadigd infiltratiewater (9mg/l) tijdens injectieperiode 3istegengewerktdoor een pH-daling
alsgevolgvan versterkte oxidatieprocessen.
DiepH-daling leiddevooraltot mangaanproblemen tijdens deopvolgende opslagfase. Een

Oxiderende,desinfecterende en pH-verhogende chemicaliën worden in de gangbare
ASR-praktijk, indien nodig,gedoseerd aan
infiltratiewater. Het succesvanASRin deVerenigdeStaten isin feite mede tedanken aan de
dosering van vooral natronloog en een desinfectiemiddel. Deadditieven dienen om exorbi-
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optreedt met oorspronkelijk grondwarer. De
DIZON-proefteSomeren bewijst datASRin
vergelijkbare watervoerendepakketten in de
Roerdalslenk hydrologisch moet kunnen 9 '.
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Dewaterkwaliteitsveranderingen zijn gering,
maar...
Vandegeringe kwaliteitsvcranderingen
van Herten-reinwatcr in de bodem vormen
alleende toename van ijzer, mangaan en koloniegetal 22°Cen deafnames van zuurstof pH
en kalkverzadigingsindex eenprobleem. Reden
isdat zij een eenvoudige nazuivering kunnen
vergen.Genoemde afwijkingen van de drinkwaternormen zijn echtergering en eenvoudig
oplosbaar door verdunningmet conventioneel
gezuiverd grondwater ofeen korte beluchting
plus snelfiltratie.
Deproefheeft deoperationeleASRbedrijfsvoering in eenjaar, van bijvoorbeeld
150dagen injectie, 60dagen opslag, 120dagen
terugwinning en 35dagen stilstand, niet gesimuleerd. Derhalvezijn geen waarnemingen
beschikbaar van teruggewonnen water na een
opslagperiodevandrie maanden.
Om de bevindingen teextrapoleren en
voorspellingen tedoen overeen andere kwaliteit infiltratiewater (reinwater uit Heel)en een
andere doelaquifer (teHeel),zijn simulaties
uitgevoerd met het model EL-ASRvanKiwa.
Dezemaken het aannemelijk dat de kwaliteitsveranderingen van Heel reinwater in Herten
èn inHeel vergelijkbaar zijn met die tijdens de
proef
Preventieve maatregelen
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Concentratieverloopvanijzer[boven]enmangaan (onder)inherteruggepomptewatertijdens temgwmcydi
1-3vandeproefinHerten.

pH-vcrlagingbeneden 7-7,2dient derhalve te
worden voorkomen.
Nitraat (in Herten beproefd)
Nitraatdosering (0,22mmol/1) tijdens
injectieperiode 5aan weinig nitraathoudend
infiltratiewater (0,02mmol/1) heeft bijgedragen aan versnelde oxidarievan organische stof
en pyriet, met75procent minder zuurproductie (gunstig) en tragere werking(ookgunstig,
omdat nitraat het water zolanger aëroob
houdt tijdens opslag dan zuurstof). Uit esthetischoogpunt verdient zuurstofdosering veruit devoorkeur boven nitraatdosering.

Desinfectans (niet beproefd in Herten)
IndeVerenigde Staten wordt veelal chloor
ofchloorbleeklooggedoseerd ter preventie van
devorming van eenzuurstof- en nitraatverbruikende leefgemeenschap rond het bootgat.
InNederland, waar deze oxidatiemiddelen
zoveel mogelijk gemeden worden, verdienen
alternatieven de voorkeur. Gedacht wordt aan
periodiek kortstondig retourpompen met verhoogd debiet najutteren met gecomprimeerde
lucht ofinjecteren vanwater verrijkt met ozon
ofwaterstofperoxide waarna het hiervoor
genoemde.

Dewaterkwaliteitsproblemen, hoe gering
ook, kunnen een belemmering zijn voor toepassing vanASR. Dezeproblemen zijn echter te
voorkomen door ondergrondse ontijzering toe
tepassen vóórASR,additie vanzuurstofen
natronloog tijdens injectieperioden, periodieke
doseringvaneendesinfectiemiddel alsO,
en/ofH 2 0 2 en terugpomping ervan najutteren, ter reductie vande zuurstofconsumptie
door de leefgemeenschap rond deASR-put en
het koloniegetal 22°Cin het terug te winnen
water.Alternatiefis het periodiek terugpompen met verhoogd debiet, na voorafjutteren
met gecomprimeerde lucht.

Aanbevelingen

Natronloog (niet beproefd in Herten)

Het kan hydrologisch

In het WML-rapport,dat de basis vormt
van voorliggende publicatie,staan tips om op
toekomstigeASR-locatiesefficiënt vooronderzoek tedoen,dedoelaquifer teinactiveren én
de bedrijfsvoering vanASRteverbeteren, dit
ter verlagingvan kosten en verhoging van het
ASR-rendement.

Denegatieve bijwerking van extra zuurstofdosering (verzuring) istegen tegaan door
tegelijk natronloog ofeen ander pH-verhogend middel toete voegen.

ASRishydrologisch haalbaar, omdat het
water zonder putverstoppingsproblemen met
voldoende capaciteitgeïnjecteerd en teruggepompt kan worden én weinig vermenging

Bepalingvan deeconomische haalbaarheid
vanASRvergt onderzoek naar de technische
inrichting van het puttenveld (diepte,aantal

Conclusies
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putten e.d),dehoeveelheid enhet percentage
terugtewinnen water,decombinatie met
ondergrondse ontijzering voorafgaande aande
startvanASRéndetoelaatbaarheid vangeringenazuivering.
Metheteerdergenoemde modelzijnde
waterkwaliteitsveranderingen tijdens injectie,
opslagenterugwinning bijASR-toepassing in
ongeconsolideerde sedimenten sneltevoorspellen.Hetverdient aanbevelingdit model
verder tetestenomdiversevarianten met bij-

voorbeeld diversedoseringen vanzuurstof,
nitraatenNaOHdoorterekenen.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totaie
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.

Grondboor-bedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen

kiwa kiwa

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• branbemaling

J grondboorbedrijf

haitjema b.v.
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Wisseling 10,Postbus 109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet:www.haitjer

17'ZÛOd

