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Z O E K E N NAAR STRUCTURELE OPLOSSING

Bedrijfsonderzoeknaar
putverstoppingvanstart
Eenunieksamenwerkingsverbandvanwaterleidingbedrijven, onderzoeksinstitutenenindustriële
bedrijvenontvingonlangseensubsidievoor/undamenteelonderzoekvandeproblematiekvan
verstoppingvanwatenvmputten.Ditonderzoekmoetleidentoteendoorbraakindekennisop dit
gebiedentoteenvertalingvandiekennisnaarpraktischeoplossingen.Indekomendevierjaarvoeren
eenpromovenduseneenpostdochetonderzoekuit.
Het betreft eensubsidieopgrondvan
het programma Bedrijfsgetichte TechnologischeSamenwerkingsprojecten (BTS)bij Senter,eenagentschapvanEconomischeZaken.
Detotaleprojectkosten bedtagen 2,4miljoen
euro;desubsidiebedraagt0,9miljoen euro.
Dedeelnemende partijen zijn WaterleidingMaatschappij Limburg, Watetbedtijf
Gelderland, Waterleidingmaatschappij
Oost-Btabant, HydronZuid-Holland,Kiwa
WaterResearch,IFTechnology,HoekLoos
endeTechnischeUniversiteit Delft.
JaarlijkswordeninNederlandenkelemiljarden kubiekemetersgrondwater onttrokkenenwordtwatergeïnfiltreerd tenbehoeve
vandedrink-enindustriewaterproductie,de
beregeningvangrondendoordeland-en
tuinbouw,warmte-/koudeopslag, infrastructurelewerkenen bodemsaneringsprojecten.

onderwaterpomp

Aldezeonttrekkingeneninfiltraties vinden
plaatsmetbehulpvanputten (ziekader).
omstorting

Deverstoppingvandewinputten vormt
eengrootprobleem bijdegrondwaterwinningeninfiltratie. Hetkanleiden toteen
bedreigingvandeduurzame bedrijfsvoering,
hetopttedenvanmilieubelastingeneenverhogingvandekosten.Indetijdgezienzal
putvetstoppingineersteinstantie leidentot
eenhogerenergieverbruik bijwinningof
infiltratie vanwater.Vervolgenskandeverstoppingdermateernstigworden,datde
noodzaakontstaatomdeputteregenereren.
Ditiseenkostbareaangelegenheid waarbij
veelwaterwordtvetlotenenvaakchemicaliënwordengebruikt.Uiteindelijk zalook
regenererengeeneffect meer hebben,waardoordeputvervroegdwordtafgeschrevenen
dienttewordengeïnvesreerdineennieuwe

Deprojectgroepbestaatuitvertegenwoordigersvanalledeelnemendebedrijven.

Eenputwordtveelalgevormddooreen
buisdieverticaaldegrondinwordt
gebrachtenwaaropbepaaldedieptensleuveninzijnaangebracht,waardoorhet
grondwaternaarbinnen kanstromen.Met
eenonderwaterpomp wordthetwaternaar
bovengepompt,waarhetvialeidingenverderwordtgetransporteerd.

put.Alleenalvoordewatetleidingsector
.bedragendeextrakostenalsgevolgvan putverstoppingopjaatbasisvelemiljoenen guldens.Mernameindewaterleidingsectot
neemtdeomvangvandeproblemen rond
putversroppingdermateernstigevormen
aan,datineenaantalgevallen problemen
ronddeleveringszekerheid vanhetdrinkwaterdreigen reontstaan.Maarookvoor
anderesectorenstaatvastdatputverstopping
totaanzienlijke problemenenkostenkan
leiden.Zokandehaalbaarheid vanwarmte/
koudeopslaginhetgedtangkomenen kunnenbodemsaneringsprojecten mislukken
(metvetspteidingvanvetontteinigingals
gevolg).
Dewaterleidingsectot enandere partijen
besteden veeltijd engeldaan onderzoek
naar mogelijkheden voorpreventievanputverstoppingennaatcutatieve maatregelen
(regeneratie).Ondanks hetfeit datdeze
inspanningen reedstoteenaanzienlijke hoeveelheid praktijkkennis hebbengeleid,is
noggeenoplossingvoorhetprobleem
gevonden.Deonderzoekenleverdenzonu
endanenigsuccesopvooreen specifieke
locatie,maar blekennietofnauwelijksvertaalbaat naatandetelocaties.
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Bijdegenoemdepartijen heerst deovertuigingdatdetijd nu rijp isvooreengeheel
nieuweaanpakdiebinnen enkelejaren tot
fundamentele verbeteringen ophetgebied
vanputverstoppingzalleiden.Dit project,
waarin verschillendebetrokken partijen hun
krachten bundelen, beoogteen belangrijke
stap inderichtingvaneenstructureleoplossingtezetten.Diezalleiden toteenvergrotingvandeleveringszekerheid, eenverlagingvandemilieubelastingeneen
kostenbesparing binnen dewaterleidingbedrijfstak, dieoploopt vancircatien miljoen
guldenperjaar indeeersrkomendejaren tot
25miljoen gulden perjaar na2010.
Het meestinhet oogspringende innovatieveaspectvan het project isdeontwikkelingvaneensystematische methodiek voor
hetkwantificeren van putverstoppingseffecten.Dezemethodiek zalgebaseerd worden
opdefundamentele principesdieten grondslagliggenaandeverstoppingsproblematiek.Eendergelijke aanpak ishoogstwenselijk,omdat dekennisdietotnu toeis
vergaard fragmentarisch isenmet nameop
empiriegebaseerd.Hetvoorgestelde onder-

zoekzalleidentoteengevalideerd (numeriek)modeldatgebruikt kan wordenvoor
het kwantificeren van putverstoppingseffec-

tenendaardoor demogelijkheid biedtvoor
hetkwantitatiefvoorspellen vanhet teverwachten verstoppingsgedrag, f

Van3 totenmet6decembervindtinBonndeInternationaleZoetwaterConferentie plaats.
Opdezeconferentie,diewordtbezochtdoorzowelregeringsfunctionarissen alsvertegenwootdigersvanhetbedrijfsleven ennon-gouvermenteleorganisaties,zalvooralaandachtworden
besteedaanhetverwachtezoetwatertekort indetoekomst,enhoedittevoorkomen.
Hetthemavandeconferentie luidt'Water-eensleutelnaarduurzameontwikkeling'.Indit
kaderwordtzoerwatermanagement indecontextvanduurzameontwikkelingenarmoedebestrijdinggeplaatst.Ineenspeciaalvoordeconferentie opgesteldepaper,waarinderesultaten
uitvelevoorgaandeconferenties zijn opgenomen,wordtingegaanopvragenals:hoekan
waterroezicht,integraalwaterbeheerensamenwerkingwordenverbeterd?Waarmoethetgeld
vandaankomen?Hoekunnenpersoonlijke eninstitutionelecapaciteitenontwikkeldworden
enkennisoverdrachrverbeterd?Enhoemoetomgegaanwotdenmetgeslachtsgerelateerde
aspectenvanwaterbeheer,eenvraagdieooktijdens hetTweedeWereldWaterforum in
DenHaagvorigjaargesteldis.
Hetsymposium inBonniseenvootbcreidingopdewereldconferentie overduurzame
ontwikkelingvolgendjaarinJohannesburg.DebedoelingisdatBonnaanbevelingenoplevert
voordezeconferentie.
Parallelaandeconferentie vindenworkshops,lezingenensymposiaplaats.Eenoverzichrvan
allecongressen,workshopsensymposiaistevindenopdeinternetsite www.watet-2001.de.
Voormeerinformatie:SecretariatoftheInternationalConferenceonFreshwater(0049)2282804655.
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CURSUSSEN
POSTACADEMISCH
ONDERWIJS

CIVIELE TECHNIEK EN BOUWTECHNIEK
GEZONDHEIDSTECHNIEK EN MILIEUTECHNOLOGIE
In 2002 starten de v o l g e n d e cursussen:
•:»:éM

Stichting Postacademisch Onderwijs
(PAO) organiseert korte cursussen
op het gebied van de Civiele
techniek en Bouwtechniek,
Gezondheidstechniek en
Milieutechnologie. Deze actuele
cursussen bieden de laatste stand
van zaken in wetenschap en

"iT Nieuw: Visievorming en visies voor waterbeheer
[17 en 18jan.] Delft
i Het nieuwe waterbeheer vraagt een "omdenken" en een andere
wijze van doen.Door: Drs.J.P.L.Fiselier, DHVWater,€ 780
«5 Waterbeheer in de 2 1 eeeuw [31 en 1jan.] Delft
Het waterbeheer isop veel fronten in ontwikkeling, hoe kan daar
op worden ingespeeld?
Door: Dr.ir. F.H.M,van deVen, RIZA,TU Delft, (' 810

techniek, onderzoek en praktijk.
In PAO participeren o.a.
universiteiten, kennisinstellingen,
de advieswereld, CUR, KIWA en
overheden. Cursusleiders en

• 5 Nieuw: Grondwatersanering [21 en 22 maart] Delft
Onderwerpen: natuurlijke en gestimuleerde afbraak, smart pump
and treat, monitoring en monitoringsinstrumenten.
Door: Ing. J.H.A.M. Verheul, SKB,zelfstandig adviseur, (' 850

docenten zijn autoriteiten op hun
vakgebied. PAO heeft geen
winstoogmerk.
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• 5 Nieuw: PPSin water [26 en 27 maart] Delft
Publiek Private Samenwerking bij het ontwerpen, bouwen en
exploiteren van waterinstallaties, project Harnaschpolder en
Houtrust. Door: Ir.J.Hekelaar, DHVWater bv,0 810
w

jT Nieuw: Risicobenadering voor waterkeringen
[22, 23,24 mei] Delft
Door: mw Ir.A.M.de Leeuw, Rijkswaterstaat-DWW, Prof.drs.ir.J.K.
Vrijling, TUDelft, Prof ir. A.C.M.W. Vrouwenvelder, TNO Bouw en
TU Delft. (' 870

info@pao.tudelft.nl

www.pao.tudelft.nl

Verschenen: het jaarboek met een compleet overzicht van alle 70
cursussen in 2002. Vraag d i t boek (gratis) aan o f kijk o p
www.pao.tudelft.nl
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