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WATERBEDRIJVEN WERKEN SAMEN MET ONDERZOEKSI N S T I T U T E N , BOORBEDRIJVEN EN INGENIEURSBUREAUS

Kennisplatform
Putmanagement:
synergieinonderzoek
Hetonderzoeknaarputmanagement binnendewaterleidingbedrijfstak heeft delaatstejaren een
grotevluchtgenomen.TijdensennahetopstellenvanhetKennisdocumentPuttenvcldenzijnmeerdere(onderzoeks)projecten uitgevoerdenopgestart,zowelinsamenwerkingsverbauden (bedrijfstakonderzoek,subsidictrajectBTS)alsviaafzonderlijke projectenvan(watcijbednjven. Tijdens hetKennisplatform Putmanagement inaprilvanditjaar iseenoverzichtgegeven vanlopendentestarten
onderzoekenhebbendedeelnemersaangegevenwelkeaspectenvoorhenvan belangzijnenwaarinze
willenparticiperen.Dezeinformatie-uitwisseling voorkomtdatonderzoekdubbelwordtuitgevoerd.
Ookwordenbestaandeinspanningenversterktdooronderlingeafstemming. Aan dezemeestrecente
bijeenkomstwerddeelgenomendoorwaterbedrijven, onderzoeksinstituten, boorbcdnjveneningenieursbureaus.Allenzijnnauw betrokkenbijhetonderzoekophetgebiedvan putmanagement.
Deorganisator vandebijeenkomst was
KiwaWaterResearch.Dagvoorzitter wasEric
BroersvanBrabantWarer.Driegroreonderzoeksprojecten passeerdenderevue:het BTSonderzoekPurverstopping, het BTO-onderzoekOptimalisarievan winningstechnieken
en-strategieën en hetonderzoekVerstoppingopde boorgatwand.

Putverstopping
Bert-RikdeZwart(promovendusTU
Delft/Kiwa)gafinzijn voordracht enigeuit-

legoverzijn promotie-onderzoek, datplaatsvindtbinnen hetBTS-project (zieookH 2 0nr.
24uit2001).Aanditproject nameenaanral
drinkwaterbedrijven deel,enkele bedrijven,
KiwaendeTU Delft. BTS staatvoor bedrijfsgerichtetechnologische samenwerkingsprojecten,eensubsidiekanaalvanhet Ministerie
vanEconomischezakenviaSenrer.
Binnen hetBTS-project wordt bestaand
onderzoekgebundeldenverrijkt met fundamenteelonderzoek,datuitgevoerd wordt
doordepromovendus.Doelishet forceren

Ee'nvandepostersdietijdensdebijeenkomsttezienwas.
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BTO 'Optimalisatie winningstecbnieken en -strategieën
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Bert-RikdeZwart.
vaneendoorbraakinkennistenaanzienvan
deputverstoppingsproblematiek. Opbasis
vannieuweinzichten wordteen mathematischmodelontwikkeld om putverstopping
tevoorspellen.Nieuw isdeschaal waarop
hetonderzoekverricht wordt (porie-niveau).
Denieuwverworven kennis wordt vertaald
inpraktische oplossingen,zoalseenverbeterd ontwerp voorpompputten, protocollen
enstrategieën voormonitoringenkooldioxidealsnieuwe regeneratietechniek.

Optimalisatie winningtechnieken en -strategieën
ElberrSchrama(KiwaWaterResearch)
lichttehetBTO-project Optimalisatie winningtechnieken en-strategieën toe.Tot2005
richrditonderzoekzichoptweepunten:een
WellWarning&Information System(WWTS)
eneen consumentengidsvergelijkingstabel.
Daarnaasr zijn kennisuitwisseling en-overdracht belangrijk: hetkennisplatform vormt
daarvaneenuiting.
EenWellWarning&Information System(WWIS)iseengeautomatiseerd systeem
mettweebelangrijke functies: waarschuwen
ingevalvanbijzondere situatiesen informerenoverdestand vanzaken.Daaraangekoppelddoethet systeem voorstellen vooreen
optimale inzetvandewinmiddelen opkorte
én(middellange) termijn, onder reguliere
situatiesénbij calamiteiten. HetWWIS is
bedoeldvoorzoweldedagelijkse (operationele)leiding(operator) alshet (strategisch)
management.
Deconsumentengidsvergelijkingstabel
geeft eenoverzicht vanbestaandeen nieuwe
winningtechnieken, boor-enregeneratiemethoden enhun toepasbaarheid onder
Nederlandse omstandigheden.Daarvoorzal
het nodigzijn haalbaarheidstudie(s) van
nieuwe technieken en/ofmethoden,zoals
regeneratie metkoolzuur encavitatie,op
winlocaties uit tevoeren.Daarbij wordt
gerichtgekeken naar kostenbesparingen
voorinvesteringen enexploitatie.

Verstopping op de boorgatwand
EricBroers(BrabantWater)ginginop
hetprobleemvanputversropping:deversroppingopdeboorgatwand. Inhet kader
vanhetContractonderzoek 2001 van vijf
waterbedrijven (BrabantWater,VitensGelderland endedrieHydron-bedrijven) isde
problematiek inbeeldgebrachr, resulterend
ineenallesomvattend projectplan 'Verstoppingopdeboorgatwand'.Tijdens enna het
kennisplatform werdduidelijk datonderdelendaarvaninhetkadervanandereprojecten,metnamehetBTS-project, kunnen wordenuitgevoerd.Maarvoorhetgebruik van
schaalmodellen en proefopstellingen,
belangrijke onderdelen vanhet projectplan,
moetenanderewegenen financieringsmogelijkheden wordengevonden.
Belangrijke opbrengsten vandit project
zijngeschikte locatiesvoorgrondwaterwinningmetgeringe versroppingrisico.

Zuid-Holland eenpompput meteen
wikkeldraadfilter en natuurlijke
omstortinggemaakt.Nader onderzoek
zalaantonen ofdit werkt.
• GuusWillemsen(IF-Technology)wilde
infiltratiecapaciteit vanputten vergroten.Hoeverkunnen wegaanzonder dat
infiltratieputten opbarsten?
• ElinevanderHoek(GeoDelfr) vertelde
datzijjuist versroppingwillen stimuleren.Hoekunnen wehet verstoppingprocesgebruikenomwateroverlast in
bouwputten tevoorkomen?
• MariaJuhàsz(WML)zoekrnaarmogelijkheden omanaërobeenaërobe waterstromen indeputvanelkaarscheiden en
daarmeeverstoppingvandefilterspleet
te voorkomen?
Ookhetprocesvanputverstopping bij
eenhorizontaleput iseenvraagdie leeft
binnenWML.Wijktditafvanhet ontstaan
vanverstoppingbijverticale putten?

De zeepkist
Onderleidingvanmarktmeester Mare
Balemans(KiwaWaterResearch)kregende
deelnemersgelegenheid hun eigen onderwerpen viadezeepkistnaarvorentebrengen:
• JanHoogendoorn (Vitens Overijssel)
vroegeenbeteretoegangtoteneenoptimaalgebruikvangegevensindatabestanden,zoweldoordeskundigen als
uitvoerders.
• HarrieTimmer(HydronAdviesenDiensten)introduceerdeeennieuw ontwikkeldinstrument omopdiepre,terhoogtevanhetputfilter, horizontale
bodemmonsters tenemen.Jekunt dan
heeldirecthet verstoppend materiaal
zien.Omverstoppingtevoorkomen isin

Toekomstig onderzoek
Alledeelnemers,zowel warerbedrijven
alskennisinstituten, ingenieursbureaus en
boorbedrijven, zijn het metelkaareensdat
onderzoek naar verstoppingopdeboorgatwanddekomendejaren veelaandacht verdiend.Deinteressevandewaterbedrijven en
ingenieursbureaus ligtzowelbij fundamenteelalspraktisch toepasbaar onderzoek.De
kennisinstituten zijn vooralgeïnteresseerd
inherfundamentele onderzoek.
Deinteressevandeboorbedrijven ligt
meerbij aspectendieeendirect verband
houdenmetdeputconstructieen regeneratiemethoden.
PaulManders(Evers&Manders consult)
gingnogkortinopfinanciering vanonder-

zoek.Hijzagweldegelijk mogelijkheden om
gezamenlijkexterne,aanvullende financieringteorganiseren.Doorsamenwerking, in
binnen-énbuitenland, wordendekansen
daartoegroter.

Eerste resultaten in 2003
Omdeinganggezette kennisuitwisselingenafstemming vanonderzoek voort te
zetten isKiwavoornemens omdebetrokkenenmeteennieuwsbriefopdehoogte te
houdenvandeontwikkelingen ophet
gebied vanputmanagement enwinningtechnieken.Inmiddels isooknadere afstemming tussen verschillende onderzoeksprojecten enbetrokkenen gerealiseerd:sinds het
kennisplatform zijn alverschillendebesprekingengehouden enzijn projecten daadwerkelijk vanstartgegaan.Naar verwachting
zulleninhetvoorjaar van2003 deeersteconcreteopbrengstengemeldkunnen worden.
Gezochrwordt nognaar financiering vandie
onderdelen waarvoor noggeendekkingis,
zoalsonderzoek met laboratoriumopstellingenenschaalmodellen, f
Voormeerinformatie:
MareBalemans(030)6069761.
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