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HermerendeelvanherdrinkwaterinNederland wordtgewonnen metpompputten.Tochbestondin
deafgelopendecenniagem extraaandachtvoorverbeteringen vandetechniekenbedrijfsvoeringvan
pi(tten(velden j.Erwordtgebruikgemaakt van allang bestaande(deelsverouderde)kennisenervaring.Ookop hetgebied van de verstopping van pompputten,hetgrootsteprobleemvandewaterwinning, isweinigvooruitganggeboekt.Veelvanhetuitgevoerdeonderzoek richttezichophetoplossenvanpraktischeproblemen,waardoorde opgedane kennisnietvertaald kanworden naar
algemeen toepasbareprincipes.Dewinning isaltijdgezien alshetminstproblematische kindje uitde
reekswinning, zuivering,distributie.Defilosofie daarachter isdatweinigwmsttehalenvaltbij
optimalisatieeumochtenerproblemenoptredendanzijndezerelatie/eenvoudig opte (ossen.
MethetuitkomenvanhetKennisdocument Puttenjvelden) inzooo1'iseenimpuls
gegevenaanhetonderzoeknaarputten,putverstoppingendeorganisatiedaarvan binnen
het waterbedrijf
Uitrecenteontwikkelingen enstudies
blijkt datweldegelijk winsttebehalenis.
Maarerisslechtseeneerstestapgezet.Deontwikkelingen op hetgebiedvanputmanagcmentzijntekarakteriseren metdrieI's:
inzicht infundamentele processen,innovaties
vanhethuidigeontwerpenintegratievande
winmiddelenin de gehelewatervoorziening.
Inditartikelschetsenweeenhistorisch
perspectief werken we dedriezojuist genoemdepunten uitengevenweonzevisieopde
meerwaardevanbeter putmanagement.
Debesparingvoordebedrijfstak kanoplopentotzo'nviermiljoen europerjaar,datis30
procentvandehuidigekosten.
Historie van de pompput
Al enigedecenniawordtwatermetbehulp
vanpompputten gewonnen.Werdeetst'naar
watergegraven',vanafdejaren vijftig is de
pompput de eerstestapindewatervoorziening.Gaathethier mis, danstoktdehele
watervoorziening.
Eenpompput is infeiteeenvoudig(afbeel40
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ding 1):jemaakteenverticaalgatinde grond
(diametervan0,50 tot1,50mmeteendieptedie
varieertvantientotmeerdan 400 meter),je
plaatstereen(stijg)buis indievooreendeel
voorzienisvanspletenomwatertoetelaten,de
openruimtetussenboorgatwand enstijgbuis
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DE belangrijkste functies enonderdelen van
cm pompput.
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Op 16aprilverzorgtKiwaeenKennisplatformoverhetmeerjarenonderzoek putmanagement,waaropdelopendeentestarten
onderzoeksprojecten wordengepresenteerd
enwaaropaanbelangstellenden demogelijkheid wordtgebodeninéénofmeerdere
projecten tegaandeelnemen.Voormeer
informatie: (030) 6069683.

vulje op metzandofgrind,jehangtereen
onderwaterpomp inomhetwaternaarmaaiveldtepompenenvervolgenstransporteerje
datwatermeteenleidingnaar de zuivering.
De ontwikkelingen vandelaatstedecennia
hebbenzichgericht op aanpassingvande
boormethodeengebruikvanandermateriaal.
Hetmerendeelvande pompputten wordtmet
eenroterend luchtliftsysteemgebootd.Een
enkeleputwordtnogmeteenpulsboring
gemaakt.Daarnaastzienweontwikkelingen in
hetmateriaalwaarvanstijgbuis en filter
gemaaktzijn.Opditmoment isdatvoorbijna
100 procent PVC, nadat hout,koper, roestvrijstaalenasbestcementmindertoepasbaat
bleken.Dewijzewaaropeen pompput
gemaaktwordtisnietstructureel veranderd.
Zo ookniet de plaatsvandit winningsdeel
indehelewatervoorziening.Hetonderzoekis
nietgerichtgeweest op hetdoorgrondenen
structureelaanpakkenvandeproblematiek.
Praktischeproblemenzijnopgelostennimmer
vertaaldnaarsoortgelijke voorvallen.Endat
terwijlcirca90 procentvanhetdrinkwater in
Nederland(1160miljoen kubiekemeterin
2000)metputtenwordtgewonnen.Vandie
citca2500putten(alleenbijdedrinkwaterbedrijven) waarmeedatwateraandebodem
onttrokken wordt,verstoptcircadehelft2).
Toenemende aandacht voor
putmanagement
Delaatstejaren ishetbesefdoorgebroken
datgoedputmanagement heelwatkanopleveren.Onderputmanagement verstaanwealle
technische,organisatotischeen financiële
aspectenaandewinningvan(grond)water met
putten.Daarbij denkenweonderandereaan
hetputontwerp,deaanleg(borenvandeput
maarookde aanlegvanleidingen)endedagelijkse bedrijfsvoering.

• onderwaterpomp

Deverwachtingisdathetgebruikvanputtenindetoekomstbelangrijker zalworden,
vooraldoorhettoenemendbelangvanhet
ondergrondsruimtegebruik.Deenigemanier
omaanhetgrondwater testurenisviaputten
(kanalenenanderehorizontalemiddelen zijn
slechtsbeperktgeschikt).Devraagnaaroptimaleputtenzalbinnen afzienbare tijd sterk
toenemen.
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Delopende en toekomstige ontwikkelingen zijn te karakteriseren met drie I's waartusseneen voortdurende interactie en beïnvloeding plaatsvindt (zieafbeelding 2):
•
•
•

inzicht in fundamentele processen die in
depompput optreden,
innovaties van het huidige ontwerp tot de
pompput van de 21eeeuw,
integratie van dewinmiddelen in het
gehele traject van de watervoorziening.

Inzicht
Inzicht isnodig om teweten welke processen indeondergrond plaatsvinden. Het grote
probleem bij putten isputverstopping (zie
kader),met nadeligegevolgen voordeleveringszekerheid, milieubelasting, kosten en
waterkwaliteit.

Afb.i:

Cyclischprocesvan inzicht, innovatieenintegratie.

Ontwikkelingen
Binnen dewaterleidingwereld iseen toename tezien indeomvang van het lopende onderzoeknaar putten en worden plannen gemaakt
vooreengrootschaliger aanpak (zie H,0,2001,
nr. 24'Bedrijfsonderzoek naar putverstopping
vanstart' en nr. 25/26'Leerzame studiereis putmanagement naar Duitsland') om toteen verbetering van putmanagement te komen.

Verstoppende putten worden regelmatig
geregenereerd, wat veelgeld kost.Niet altijd is
bekend met welke vorm van verstopping we te
maken hebben. Onderzoek isvaak niet mogelijk omdat dedesbetreffende put zosnel mogelijk weer ingezet moet kunnen worden. Wat
het effect van regeneratie is,isdan op voorhand onzeker. Het komt zelfs voordat de capaciteit van een put nog verder afneemt na een
regeneratie.Waarna niets anders rest dan een
nieuwe put te maken.
Op dit moment weten wedat verstopping
veroorzaakt wordt door:
bodemopbouw en waterkwaliteit (nietbeïnvloedbare factoren),

Putverstopping en regeneratie
Putverstopping iseengeleidelijk verlopend proces waarbij detoestroming vanwater naar de
pompput steeds meer wordtgehinderd dooraccumulatie vanmateriaal inhet putfilter ofopde
boorgatwand.Purverstoppingherkennen weaaneengeleidelijk afnemende specifieke volumestroom vaneen pompput. Erbestaan tweevormen vanputverstopping: verstopping opde boorgarwand en verstopping vande filrerspleren. Zekomen zogoedalsnooit tegelijk bij dezelfde
pompput voor.Regeneratievan eenpompput heeft tot doeldespecifieke volumestroom terug te
brengen totdewaarde bijoplevering.Belangrijk zijn hetjuiste tijdstip van regenereren en de
juiste methode.Wemaken onderscheid tussen mechanische en chemische regeneratiemethoden.
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boormethode, aanlegen ontwikkeling van
deput, (eenmalig beïnvloedbare factoren)
putschakeling, debiet (permanent beïnvloedbare factoren).
Hoewel putverstopping aldecennia lang
optreedt isdeproblematiek nogsteeds met volledigin beeldgebracht. Fundamenteel onderzoeknaar processen diedeversropping veroorzaken en dieoptreden bij regeneratie wordt
vanafditjaar uitgevoerd binnen een meerjarig
onderzoeksproject waarin waterbedrijven, universitären, kennisinstituten en industrieën
participeren. Dit onderzoek moet leiden tot een
doorbraak in kennis overde putverstoppingsproblematiek, en toteenvertalingvandie kennis naar praktische oplossingen.
Innovatie
Dehuidige pompput iseen inefficiënt en
kostenverhogend onderdeel. Door bij her ontwerp tezoeken naar aanpassing van de boordiameter,dediameter van het filtergrind, de
plaats en breedte vande filterspleten en het
materiaal van stijgbuis en filter ishet wellicht
mogelijk bepaalde vormen van verstopping te
voorkomen. Ookdeaanleg kan daarin een rol
spelen. Oplevermgseiscn worden aangescherpt, de boormethode aangepast (schoon
boren, zonder toevoegingen).Tenslotte, maar
zeker niet het minst belangrijk, wordt de
bedrijfsvoering zoaangepast dat de waterkwaliteit verbetert en de levensduur van
pompputten substantieel verlengd wordr.
Alsuitvloeiselvan het fundamentele onderzoekzijn innovaties mogelijk, maar ook vanuit
depraktijk vanwaterleidingbedrijven en booren regeneratie-ondernemers verwachten we
technischeen technologische innovaties.Beide
sporen, wetenschappelijk onderzoeken praktijk,
zullen elkaardaarin stimuleren, waardoor de
pompput van de21eeeuw ontstaat.

Integratie
Het onttrekken van grondwater met
pompputten moet nadrukkelijk geïntegreerd
te worden in her geheel van de activiteiten die
leiden tot het gewenste eindproduct: schoon
en betrouwbaar (in tijd én kwaliteit) drinkwater. Bijgrondwaterwinning isde onttrekkingdeeersrestap;bij kunstmatige infiltratie
een tussenstap. Dewaterbedrijven opereren
vanuit een min ofmeer convenrioncle opzet:
de afzonderlijke onderdelen pompput - puttenveld -terreinleidingen -zuivering - transportzijn ieder voorzichwel geoptimaliseerd,
maar er isniet automatisch een optimaal
totaalsysteem ontstaan (ter vergelijking: we
beschikken over elfindividuele topvoetballers
dieniettemin op korte rermijn geen wereldkampioen worden).

Verstoppingopdeboorgatwand(1)enverstoppingvandejïlterspleten(r).

Zokan het vóórkomen dat problemen tijdens het transport ophet puttenveld, dezuiveH 2 0 (f 7-2002

41

PLATFORM

ringtotdrinkwater,deopslagindereinwaterreservoirsen/ofhetnatransport inmeerof
minderemateveroorzaaktzijndoordeonttrekkingvanwatermeteenpompput;ookdaar
ligtdeuitdagingdieproblemenoptelossen.
Bijkomendvoordeelvandezeaanpakisdatde
kostenindewinning,endaarmeeookdekostenomproblemenoptelossen,lagerzijndan
bijdezuiveringende infrastructuur.
Ookbijnieuweconceptenspelenputten
eenbelangrijkerol.Intabel1 zijnvanvierconceptendebelangrijkste doelstellingenwerking
gegeveneneeninschattingvanheteffectop
viercriterialeveringszekerheid, milieubelasting(verdrogingenenergie),kostenen
waterkwaliteit.
Vooralleconceptengeldtdatwinstte
halenisopéénvandegenoemdeaspecten,
hetgeenleidttoteenmeeroptimalewatervoorziening.
Kosten van putmanagement
InhetonderzoekNieuwewinningstechnieken(eencontractonderzoek in2001 uitgevoerdvoorWNWB,Waterbedrijf Gelderland
endedrieHydron-bedrijven) iseeninventarisatieuitgevoerd naardekostendiegemoeid
zijnmetputtenenputmanagement. Daarbij
isonderscheidgemaaktindekostenvoorregeneratieenvervanging.Hetblijkt datmeerdan
dehelft vandekosten{56%)voorputmanagementdoordebedrijven besteedwordtaan
regeneratie.Juistophetgebiedvanputverstoppingenregeneratieiswinstteboeken.
Hetblijkt datdekostenvaneenverstoppende
putjaarlijkszo'n950oeurobedragen.Voorde
gehelewaterleidingbedrijfstak isingeschatdat
dejaarlijkse kostencircatwaalfmiljoen euro

Tabel 1:

bedragen.Dooreenbeter putmanagement,
zowelbijontwerp,aanlegenexploitatie,isde
verwachtingdatjaarlijks eenbesparingmogelijkisdieoplooptvantienprocentindeeerstkomendejaren tot25à30procentvanaf2010.
Voordehelebedrijfstak valtdusjaarlijks tot
viermiljoeneurotebesparen,alleendoortechnischeinnovatiesuittevoeren.
Toekomst
Waterbedrijvengevenvormeninhoudaan
putmanagement.Aanleidingismeestaleen
organisatiewijziging ofhetsamengaanvan
afzonderlijke bedrijven.Deinspanningen zijn
gerichtopdeinhoudelijkeaspectenenopde
organisatiebinnenhet(nieuwe) bedrijf
Momenteelzienwedatverschillendewaterleidingbedrijven ditalleenoppakken.Hetverdientaanbevelingomdaarbij meergebruikte
makenvaneikaarservaringen.
Indekomendejarenzalveelonderzoek
wordenverricht naardeprocessendieputverstoppingveroorzakenenhetkomentoteen
methodeomverstoppingtevoorkomendan
weltebeheersen.Hiervoorwordt langjarig
fundamenteel onderzoek uitgevoerd.Ditzal
optermijn moetenleidentotontwerpenaanlegvaneenoptimaleput,waarmeevoldoende
watervangoedekwaliteitophetjuiste
moment tegendelaagstekostenenmetde
minstenadeligegevolgen(voor bijvoorbeeld
hetmilieu)wordtgewonnen.
Kiwagaatinhetbedrijfstakonderzoek een
zogehetenWellWarning&Information
Systemopzettenwaarmeeinvesterings-en
expoitatiekosten sterkwordenverlaagd.Het
systeemwaarschuwt, informeert enrapporteertdedagelijkse(operationele)leidingenhet
(strategisch)management overdetoestandvan

dewinmiddelen.Hetdoetvervolgensvoorstellenvooreenoptimaleinzetvandewinmiddelenopkorteen(middel)langetermijn,onder
reguliereencalamiteitensituaties.Het betreft
eenexpertsysteemstoelendopbestaande
kennisencontinugevoeddoormonitoringgegevens.Tevenswordtbinnenhet bedrijfstakonderzoek een 'Consumentengids-vergelijkingstabel'opgesteld waarindeprestaties
vandiverseputsystemen,boormethoden,regeneratiemethoden enmaterialenmetelkaar
wordenvergeleken.
Enkelewaterbedrijven enKiwahebben
recenteenonderzoeksplanopgesteldomverstoppingvandeboorgatwanduittewerken.Dit
onderzoekzalzichmoetengaanrichtenopdeze
soortvanverstopping.Geblekenisdatbijde
waterbedrijvenjuistdezevormvanverstopping
demeesteproblemengeeft,enmenerdeminste
kennisvanheeft.Binnenditonderzoekwordt
gerichtpraktischenfundamenteel onderzoek
uitgevoerd.Daarbijisdegedachteommet
behulpvanschaalmodelleninzichttekrijgenin
deprocessenen oplossingsmogelijkheden.
Hetiszaakomdeonderlingeonderzoeksinspanningen teintegreren,waarmeeeen
effectief enefficient onderzoeksprogramma
voordekomendejarenontstaat.4

LITERATUUR

1]

Balemanj M. e.a. (2000]. Kennisdocument puttenfveldenj,

2]

Scfttama E., M. Balemans enC.van Beek (zooi]. Quick

pompputten. Kiwa.

scan purverstoppin^ enregeneratie. Onderzoek bij vijf
waterbedrijven. Kiwa.

Nieuwe concepten: doel, werking en ejecten.

concept

doelen werking
leveringszekerheid

'Zoethouder'
AquiferStorage&Recovery(ASR)
horizontale putten
nazuivering

tegengaanverziltingdooronttrekkingvanbrak
enzoetwatervanelkaartescheiden
opbouwen (drink)watervoorraad inondergrond
voorpiekafvlakking etc.
onttrekkingmethorizontalefiltersvoorreductie
ruimtebeslag,beterewaterkwaliteitetc.
gerichtonttrekkengrondwater omconstante
kwaliteittekrijgen*

effect op
milieu
kosten

+

+

0/+

++

++

+

+

0

0

+

0/+

+{+]

0

+

+

+

Beoordeling-/-/0/+/++:vansterknegatief(-),vianeutraal(o)totsterkpositief(++)
*Waterwinningisnuvaakgerichtop'beste'kwaliteit,watinhoudtdatbepaaldeparameters,bijvoorbeeldammonium,inzolaagmogelijkeconcentratieswordenonttrokken.Hetgevolghiervaniseensterkevariatieindebelastingvandezuivering('swinterslaag,'szomers-bijpiekvraag
-hoog),metalsgevolgeennietoptimaalfunctionerende zuivering,diejuistgebaatisbijeenconstantebelasting.
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waterkwaliteit

