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
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ACHTERGROND

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

retourbemaling bij langlopende onttrekkingen,waarondergrondwatersaneringen. Met
retourbemaling wordt hetaandebodem
onttrokken grondwater [deels]teruggebracht indebodem,waardoor negatieve
effecten vaneen grondwaterstandsverlaging
kunnen wordengecompenseerd. Bij retourbemalingdient eenhoeveelheid vantenminste90procent vandeonttrekking te
worden nagestreefd.
Voorhetinfiltratiesysteem is infdtratie
metverticaleputten afgewogen tegen infdtratiemet horizontale drains.Verticale puttenvragenminder ruimteenzijn eenvoudigerteonderhouden danhorizontale drains.
Daarentegen bestaannogalwat situaties
waarbij infdrratie vangezuiverd grondwater
inverticaleputten voorernstigeverstoppingsproblemen zorgr.Uiteindelijk isgekozenvoorinfdtratie middels horizontale
drains,omdat hierbij naar verwachtingde
kansopverstoppinghetkleinstis.
Hetgezuiverdegrondwater wordtongeveereenkilometer verderopaandevoetvan
deTongerenscheBerggeïnfiltreerd. Daar
ligt ruim tweekilometer aandrains,onderverdeeld indriegroepen metelkdriedrains
van250meter.Dedriegroepenzijn achter
elkaargelegd,indelengterichting vande
zandweg.Dedrains hebben eendiameter
vantiencentimeter. Een draineermachine
heeft dedrains opviermeterdiepteineen
grindkoffer gelegd (ziefoto).Degrondwarerspiegelterplaatsestaatopcircaviermeter
beneden maaiveld.
Belangrijke factoren inhet ontwerp
wareneengeringeuittredesnelheid vanher
grondwater, hetvoorkomen vantegrote
opbollingen vandegrondwaterspiegel om
dedraagkrachtvanhetmaaiveldniette
ondermijnen endegeochemischesituatie.
Vanwegedegrote lengtevanhet drainstelselisdeuittredesnelheid relatiefgering.
Deomtrek vandedrainsendaarmee het uittredend oppervlak beslaat 560m : .Bijeen
infdtratiedebiet van 100kubiekemeter per
uur isdeuittredesnelheid dangemiddeld 3,5
meterperdag.Dit isveellagerdan indeliteratuur genoemde acceptabele waarden,
namelijk 12tot60 meterperdag.Eengeringeinfdtratiesnelheid blijkt namelijk een
belangrijke factor tezijn omverstoppingproblemen tevoorkomen.
Degrotelengtevanhet drainstelsel
draagteveneensbij toteengeringeopbollingvandegrondwaterspiegel.Vanwegede
natuurlijke grondwaterstand vanvier meter
benedenmaaiveld iseenopbollingvande
grondwaterspiegel indedrainsleufmet2,5
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Deliggingvandesaneringslocatie(DeAchtersteMolen)enhetnatuurgebiedhetWisselscheVeen.

meter nogacceptabel,zondetdat risico's
optredenvoordedraagkracht vandezandweg.
Bijeenonttrekking van 100kubieke
metergrondwater peruur isdeopbolling
vandegrondwaterspiegel46cmvlakbij de
drains.Op80meterafstand bedraagtde
opbollingnog20cm.Hieruit blijkt datde
maximaleopbollingruimschoots onderde
nogacceptabelestijging vandegrondwaterspiegelvan2,5meterblijft, waardoorde
draagkracht vandezandwegniet wordt
ondermijnd.
Degeochemievormtookeen belangrijke
factor bij het voorkomen van verstoppingen.
Nazuiveringishetgrondwater zuurstofrijk
alsgevolgvanbeluchtingindewaterzuivering.Bijinfiltratie vanditgrondwater in
zuurstofarm grondwater kandit resulteren
inneerslagenenbiologischeaangroei,waardoorverstoppingen optreden.Onder zuurstofrijke conditieszullen neerslagen van
ijzer, kalkenmangaan slechts langzaam
wordengevormd evenalsbiologische aangroei.Ditzaltotminderputverstoppingleiden.Verwachtwerddat opgeringediepte
hetwaternogrelatiefzuurstofrijk is,een
situatiediekanworden benut door infdtratiemetondiepehorizontale drains.Ondiep
infiltreren vanzuurstofrijk waterheeft daaromdevoorkeurbovendiepeinfiltratie.Verstoppingvandeinfiltratiedrains tradtotop
heden nognietop.

Conclusies
Deresultaten opdelocatieinEpegeven
aandathorizontaledrainssuccesvol zijn
voorinfiltratie vanzuurstofrijk grondwatet,

mitsvoldoenderuim gedimensioneerd.
Infiltratie vanalhetonttrokken grondwater
blijkt bijeenhoogdebiet mogelijk, zonder
datverstoppingoptreedt ofdeopbollingvan
hetgrondwater dedraagkracht vandezandwegondermijnt. Opdezelocatievormt infiltratievangezuiverdgrondwater dusgeen
belemmerende factor voordegrondwatersanering.Opvergelijkbare locatieszoudat
evenminhetgevalmoetenzijn. f
JanBoode en Erik Schrier
(Tauw)

Platform
Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/wit afgedrukt. Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoetenwij
daarvoorextradrukkosten inrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeattikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoetenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaeenillustratiegeplaatstkanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijnnietaltijd verhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnen worden.
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