ACHTERGROND

Ondergrondse
waterberging

DRINKWATERSECTOR KAN ZIJN VOORDEEL D O E N M E T K E N N I S
U I T ENERGIEWERELD

Bijondergrondsewaterbergingwordtwater
inputtengeïnfiltreerd.Intijdenvanneerslagoverschotinfiltreert menwaterindieperelagen.Ditwaterkanlaterinrijdenvan
tekortenweeronttrokkenworden.Als
behoefte isaanzowelpiekberging(kleine
hoeveelheidmaargrotedebieten)alsaanseizoens-ennoodvoorraadberging(grotehoeveelhedenmetkleineredebieten)kanondergrondsewaterberginggecombineerdworden
metdeaanlegvanbovengrondsewaterberging.Zokunnendevoordelenvanbeide
oplossingenbehoudenblijvenzonderde
nadelen:degrotedebietenoppervlakkigbergenendegrotehoeveelhedenondergronds.

Drukhandhavingen
debietregelingbij
infiltratie vanwaterin
debodem
IndeNederlandsedrinkwaterwereld isdiepinfiItraticvanwaterinhetverledenuitgebreidonderzocht.Infiltratieputten voordrinkwaterwordennuopeenaantalplaatsen toegepast.Hetinfiltreren
vanwaterindebodemiseen techniekdiemomenteelveelvuldigwordttoegepastbijenergieopslagin
debodem.Metdekennisoverinfiltratie diemetdezeprojecten isopgebouwd,kandedrinkwaterwereldzijnvoordeeldoen.
Opbasisvandeervaringen dieindelaatste 15jaarzijn opgedaan metenergieopslag
zijn in2001 richtlijnen opgesteld voothet
ontwerpvanondergrondse energieopslagsystemen.Eenbelangrijk onderdeel hiervan
vormt hethandhaven vandeminimale druk
inhetleidingsysteem.Ditaspectisessentieel
voorhetlangduriggoedfunctioneren van
infiltratiebronnen. Daarnaast ishetvanuit
energietechnisch oogpunt bij energieopslag
indemeestegevallen wenselijkhetdebiet
vandebtonnen afhankelijk vandemomentaneenergievraagtekunnen variëren.Om
aanbeideeisentekunnen voldoenisinde
loopdertijd eenaantal verschillendeconceptenvoorinfiltratiesystemen bedacht.

Ontgassing en overdruk
Grondwatet bevatvannature opgeloste
gassen.Doordehogedrukinhetopslagpakketblijven dezeinoplossing.Wanneer
het watet opgepompt wordt,zaleendrukverlagingoptreden,waardoor hetopgeloste
gasvrijkankomen.Doordatde stijghoogte
vanhetwaterinputten vrijwel altijd benedenmaaiveld ligt,zalvanwegehetstatische
hoogteverschil tenopzichtevanhetbovengrondseleidingsysteem zelfs een ondetdruk
ineendeelvanhetsysteemoptreden. De
gasbellendiegevormdwordenbijhetvrijkomen vandeopgelostegassen, kunnen
cavitatieinhetleidingsysteem veroorzaken.
Wordendezegasbellengeïnfiltreerd inde
put,dankanhetbronfilter verstopt raken,
waardoor infiltreren bemoeilijkt ofzelfs
geheelonmogelijk wordt.
Doordegehaltesvandeverschillende
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aanwezigegassen tebepalen kaneenminimaleovetdtuk betekend worden waarbijhet
gasinoplossingblijft. Ooktijdens stilstand
moethethelesysteem bovendeze minimale
drukgehouden wordenomontgassingte
voorkomen.

dieperonderdeputkopstaat,zaldedrukin
deinjectieleiding bijdeputkopvetderdalen.
Globaalgezienbestaandrie methoden
omtegendruk optebouwen,zodatdeze
onderdruk tenopzichtevandegasdruk
wordt voorkomen:eeninjectieleiding dievia
wandwtijving weerstand opbouwt,een
regelklepbijdeputkop(alleenmogelijkbij
lagegasdrukenhogenatuurlijke stijghoogte)eneentegelkleponder aaneen ruime
(nietweerstandgevende) injectieleiding.

Drukhandhaving

•

Dehydrostatischedtukinhetgrondwaterneemttoemetdediepte.Alswatetmet
eengasdrukvanbijvoorbeeld tweebar(absoluut]moetwordengeïnfiltreerd, dandient
datopeendieptevanmeerdantien meter
benedendestijghoogte tewotden ingebracht.Wordtwater middelseenruime
injectieleiding (zonderweerstand)indeput
geïnfiltreerd, danzaldedruk ophetwaterin
deinjectieleiding éénbarabsoluut zijnter
hoogrevandevrijewatetspiegelindeputen
dalentotondetatmosferisch daarboven(zie
afbeelding 1).Naarmatedevrije waterspiegel

injectieleiding
Hetdrukverloopindebroneninde
injectieleidinginrust isschematisch weergegeveninafbeelding 2,tezamenmetde
situatiewaatbij viaeeninjectieleiding met
wrijvingsweerstand wordt geïnfiltreerd.
Dezewordtvooralgebruikr bij diepinfiltratie.
• tegelklepbijputkop
Ditprincipekomt sterkovereenmet
hetgeeninafbeelding 1 isweetgegeven,met
ditverschildatbijdeputkop nueen injectieklepisgeplaatst.Ditkanalleenzonder
gevaarvoorontgassingenbelvotmingalsde
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= druk inbron
— =druk in injectieleiding
© = druk tijdens stilstand
© = druk tijdens bedrijf

gasdruk laagisendestijghoogte indeput
tot dichtondet maaiveld teikt.
• tegelkleponderaan injectieleiding
Hetschematischedrukverloop inde
injectieleiding/klep/bron alsfunctie vande
diepte isweergegeveninafbeelding 3,voor
desituatie vanrust eninjectie. Het grote
verschilmetdehierboven beschreven weerstandgevende injectieleiding isdatdedrukopbouw nu opéénplaatsgebeurt endatde
drukken inrust entijdens bedrijf bovende
klepongeveergelijk zijn.Bij retourbemalingenwordt hietmeegewerkt.
Dekeuzevooréénvandevoornoemde
principes voordrukhandhaving isonder
andereafhankelijk vandevolgende randvoorwaarden:
• variabeldebietofniet
Het aanbodvanhet teinfiltreren debiet
kanmetdetijd variëren.Meteen zelfregelendeinjectieklep isditeenvoudiger dan
met injectieleidingen. Een zelfregelende
injectieklep behoudt onafhankelijk van het
debiet deingesteldevoordruk. Injectieleidingen wordenontworpen ombijeenvast
debietdedruk tehandhaven.Bijvariëren
vanhetdebiet ineeninjectieleiding zalde
drukvaloverdeleidingkwadratisch toenemen met hetdebiet.Bijgrote debietverschillenleidtdat totzeergrotedrukvariaties in
deleidingen.Omdezedrukken optebren-

genzalhetenergieverbruik vandepompen
sterk toenemen.Alsoplossing kunnen meerdereinjectieleidingen ineenput geplaatst
worden;afhankelijk vanhetdebiet worden
dezebij-ofafgeschakeld. Opdezemanier
wordt eenaantaldebietstappen gecreëerd.
Binnendezevastedebietstappen iseen
beperktevariatie mogelijk.
• doelvandeputten
Single-ofdual-purpose:In dual-purpose
putten moet voldoenderuimte aanwezig
zijn voorhetplaatsen vaneenpers-eneen
injectieleiding. Bijdual-purpose putten kan
gekozen wordenvooreenklepdiehet mogelijkmaaktominjectie- enpersleiding te
combineren.
• destijghoogte vanhet grondwater
Bijextreem lagestijghoogtes bestaat bij
toepassingvaneenbovengrondse klepkans
opvormingvanvacuüm achterdebovengrondseklep.Dit kanbij inschakelen vande
betreffende bron voorheftige drukstoten in
hetsysteemzorgen.Daarom verdienteen
ondergrondse klepindiegevallendevoorkeur.Bijplaatsen vaneeninjectieklep op
grotedieptekanbij hogegasdrukken alsnog
ontgassingontstaan door hetgrote drukverschiloverdeinjectieklep. Indatgevalisop
dit momentgeengoedeoplossing voorhanden.Eendergelijke combinatie vanhoge
gasgehalten engrotedieptevandestijghoogteondermaaiveldisinNederland ech-
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tereen zeldzaamheid.
• aantal infiltratieputten
Wanneer hetsysteembestaatuit meerdereinfiltrarieputten, ishetbelangrijk dete
infiltreren hoeveelheid waterzogelijkmatig
mogelijk overdeputten teverdelen.Het
maximaleinfiltratiedebiet isvaakmaatgevendbij hetdimensioneren vandebron;
wanneer ditmaximaledebiet overschreden
wordt,bestaatkansoppermanente schade
aandebronnen indevormvan bodemsplijtingofhetopenbarsten vandeputten. Met
name bijhettoepassenvan zelfregelende
injectiekleppen kunnen debietverschillen
tussen deputtengaanoptreden.Ditsoort
kleppen vormtdoor het werkingsprincipe
eenvariabeleweerstand inhet systeem:
afhankelijk vanhetdebietwordtdeweerstand kleinerofgroter.Hetverschilinleidingweerstand doordeverschillendedebieten wordtgecompenseerd doordeze
variabeleweerstand.Uitveldmetingen blijkt
dat met namebijdeelbelastingen tot75procentvanhetmaximalesystemdebietafhankelijk vandetoegepasteinjectieklep deafwijkingen indebieten substantieel
kunnen zijn.

Praktijkervaringen
Het aanbrengen vanextraweerstand en
het regelen vanhetdebietwordtaltoegepast
in energieopslagsystemen.
• eeninjectieleiding perbron
Dit isdemeesteenvoudige oplossing
voordrukhandhaving. Deinjectieleiding
wordtontworpen vooreenvastdebiet;variërenvanhetdebietiszoalseerdergenoemd
slechts inbeperktematemogelijk. Bijeen
juist ontwerp isditsysteemgoedkoop,
bedrijfszeker eneenvoudigteregelen.De
benodigde inbouwruimte indebronis
beperkt.
• meerdereinjectieleidingen per bron
Wanneereenvariabeldebiergewenst
wordtomdat hetaanbodaante infiltreren
water nietconstant is,kandit gerealiseerd
worden met meerdereinjectieleidingen per
bron.Afhankelijk vanhetaanbod worden
dan injectieleidingen bij-of afgeschakeld.
Meteenbeperkt aantalleidingen kandan
eenbehoorlijk aantalstappen bereikt worden.Deregelingvanhetsysteem wordt
gecompliceerder danbij eenenkele injectieleiding.Eventueleafwijkingen tussen vraag
endaadwerkelijkgeleverdedebietenzijn in
vrijwelallegevallenacceptabel.
• bovengrondse regelende injectieklep
Bijrelatiefhogestijghoogten enlage
gasgehalteskaneenzelfregelende injectieklepbovengronds toegepastworden.In
principe treedt tussen injectieklep enwaterniveaueenonderdruk opwaarin ontgassing
plaatszou kunnen vinden.Wanneerde
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stroomsnelheid hooggenoegis,zalhetgas
echtergeentijd hebben omvrij te komen.
Voordeelisdatalleregelende componenten
bovengronds staanopgesteld enbij onderhoud eenvoudigtebereiken zijn.Nadeelis
datdedebietverdeling overmeerdere bronnen nietgegarandeerd kanworden; afhankelijkvandelokalebodemopbouw kandital
dan nieteenprobleemzijn voorde bronnen.
• ondergrondse injectieklep
Voordeelvandeondergrondse opstelling
vaneenzelfregelende klepisdathet systeem
tot indebron opoverdrukgehouden wordt
energeenonderdruk optreedt bovende
klep.Nadeelisdatdeklepslecht bereikbaar
isvooronderhoud endatde pompkamer
met namebijdual-purpose bronnen groter
wordtomallecomponenten inte kunnen
bouwen.Nadeel kanookzijn dat bij hoge
gasgehaltes mogelijkgasbellen indeklep
ontstaan doordehogedrukval overdeklep.
• gecombineerde pers-en injectieleiding
Eencomponent diemomenteel zijn
intrededoet indemarkt, isde injectieklep
dieindepersleiding ingebouwd wordt.Het
voordeelvanhet handhaven vandesysteemdruk totindebron wordt hierbij gecombineerd meteenzeerkleine inbouwruimte,
omdatgeenseparateinjectieleiding meer
geplaatst hoeft teworden.Overigens worden
dezekleppen inNederland nogmaar weinig
toegepast.Praktijkervaring isnodigvoordat
totgrootschalige toepassingkan worden
overgegaan.

Conclusies
Dekeuzeenhetontwerpvandemethode
vandrukhandhavingisessentieelvoorher
langduriggoedfunctioneren van infiltratiebronnen.Erzijn diversemethodenvoor
drukhandhaving endebietregeling voorhandendieiederhuneigenvoor-ennadelenhebben.Dekeuzevooréénvandeverschillende
methoden hangtafvandeomstandigheden
(dieptenatuurlijke stijghoogte, teverwachtentegendrukaquifer) envanderandvoorwaardendiegesteld wordenaande infiltratie
(variabelofvastdebiet,éénofmeerdere infiltratieputten).Deuitgebreideervaringdie
binnendeenergieopslagisopgedaan,kan
nuttigzijnvoordedrinkwaterwereld;zowel
bijoptimalisatievanbestaande winningen
alsbijhetontwikkelen entoepassenvan
nieuwetechnieken,zoalsondergrondse
waterberging(zieH 2 0 nr.25uit 1999,pag. 13:
'Aquifer StorageRecovery:aanzienlijkekostenbesparingendoorbeheervan ondergrondse(drinkjwatervoorraden' vanJ-W.Kooiman,
R.KloosrermanenE.Casrenmiller. f
ing. R.Bretveld en
drs.A. Willemsen
(IF Technology]
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HORIZONTALE DRAINS MOETEN VERSTOPPING VOORKOMEN

Bodemsanering
handinhand met
bescherming
grondwatervoorraad
Bijeenbodemsanering inEpewordtinopdrachtvanprovincieGelderlandengemeenteEpeverontreinigdgrondwateronttrokkenennazuiveringweergeïnftltreerd indebodem.Doelvandeinfiltratie
15beschermingvandestrategischewatervoorraad én hetvoorkomendatdekwelajhankelijke natuur
terplekkewordtverstoord.Verstoppingvaninfiltratiemiddelen isechtereenveelvoorkomendprobleembijinfiltratie vancjezuiverdgrondwater.Devraag isdanookhoeditkanwordenvoorkomen.
Depraktijkervaring 111Epeleertdat infiltratie van(gczniverdcgrondwaterbijeenhoog debietmogelijk ismiddelshorizontaledrains,mitsopeenaantal detailswordt^elet.
Debodemsanering wordt uitgevoetd bij
eenvoormaligechemische wasserij aande
rand vanWisselindegemeente Epe.Dewasserijzorgdevoorverontreiniging vanhet
grondwatet met chloothoudende oplosmiddelen.Delocatieligtopdeovetgangvande
VeluwenaarhetIJsseldal.Opongeveereen
kilometer naar hetzuidwesten ligtaande
voetvandeTongerenscheBerghet natuutgebiedhetWisselscheVeen.
HetWisselscheVeeniseenkleinhoogveengebiedmetovergangen naar natte heide
enheischralegraslanden.Inhet beginvan
de20eeeuwwasheteenschatkamer vande
Nederlandschewildeflora.Hetdankte zijn
rijkdom aanwildeplanten aanvelerleigeleidelijkeovergangen tussen hoogenlaag,nat
endroog,voedselarmenminder voedselarm.
Eenbelangrijke factor hierbij washet
opkwellen vanVeluwsgrondwater.Door
ontginning totweiland isde plantentijk-

domverlorengegaan.Eind 1993 heeft De
StichtingHetGelderschLandschapeen
natuurherstelproject uitgevoerd omdeoorspronkelijke natuur inhetWisselscheVeen
middelsvernattingdoorkwelweerderuimtetegeven.
Hetverontreinigdegrondwater wordt
met80à100 kubiekemeterperuur onttrokkenviaelfputten endaarnagezuiverd.Voor
ontijzering enverwijdering vanzwevend
stofwordthetwatervoorbehandeld.Daarna
wordendechloorhoudende oplosmiddelen
met torenbeluchters uit het grondwater
gestript enzorgtactiefkoolfiltratie voorverwijdering vanderesterende fractie.Nazuiveringishet waterzuurstofrijk (9à10mg/l)
enbevargeenijzer enonopgeloste deeltjes
meer.Naastde grondwateronttrekking
wordt hetgrondwater indebodem belucht
met perslucht voorhetinsitustrippen van
dechloorhoudende oplosmiddelen.Deverontreinigde bodemlucht wordtafgezogen en
gereinigd metactiefkool.

Deaankgvandedrains.
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Hetgtondwaterinhetgebied behoort
volgenshetgtondwaterbeleid vandeprovincieGelderland rotdestrategische drinkwatervoorraad.Daarnaast zoudegrondwatetonttrekking negatieveeffecten kunnen
hebbenopdegrondwaterstanden in het
natuurgebied hetWisselscheVeen.Gezien
degevolgenvan grondwateronttrekkingen
voordenattenatuur ende grondwatervoorraadwordt inkwetsbategebieden binnen
Gelderland uitgegaan vanzoveel mogelijk

