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Berichten

WZHO startproefdiepinfiltratie met WRK-water
Inleiding
Om in de toekomst aan de watervraag te
blijven voldoen, zoekt de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) naar
uitbreidingsmogelijkheden van haar
productiecapaciteit te Langerak. Uitbreiding
van de productie van grondwater in ZuidHolland mag alleen plaatsvinden, als er
compensatie door middel van infiltratie
wordt toegepast. Bij het afgeven van de
vergunning voor een nieuwe oevergrondwaterwinning in Langerak is door de
provincie Zuid-Holland als voorwaarde
gesteld dat WZHO onderzoek moet uitvoeren naar de mogelijkheid van diepinfiltratie. WZHO wil diepinfiltratie
opschalen tot een volwaardige, nieuwe
techniek voor waterwinnen en zuiveren.
De belangrijkste reden hiervoor is dat
diepinfiltratie een waterwintechniek zonder
negatieve effecten is en daardoor goed past
in het milieubeleid van WZHO, waarin het
minimaliseren van de effecten op het
milieu een belangrijk onderdeel is. De
inschatting nu is dat op de lange termijn
een extra capaciteit door middel van diepinfiltratie van 18miljoen m 3 benodigd is.
Diepinfiltratie is geen nieuwe techniek in
onze sector. Met deze techniek, die
momenteel wordt toegepast in de goed
doorlatende bodem van de duinen, is
echter nog geen ervaring opgedaan in het
poldergebied van de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. WZHO is al in januari
1994 begonnen met de eerste praktijkproeven met diepinfiltratie.
Op het terrein van het eigen zuiveringsstation in Langerak is toen gestart met het
infiltreren van drinkwater. Met name de
constructie van de infiltratieput en het
gedrag van de ondergrond zijn daarbij
onderzocht. De toelaatbare hoeveelheid
water en het verstoppingsgedrag van de
onderzoeksput waren ook onderzoeksaspecten.
In opdracht van WZHO is in 1994 door
Kiwa een inventarisatie gemaakt van
mogelijke bronnen voor infiltreerbaar
water. Op basis van de resultaten is
besloten om op semi-praktijkschaal
gedurende een periode van een jaar
proeven uit te voeren met het door de NV
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) te Nieuwegein geleverde
water. Deze proeven zullen plaatsvinden
op het terrein van de WRK. Dit is mogelijk door de vergelijkbare bodemopbouw
in Nieuwegein en Langerak.
Doel proeven
Het doel van de proeven is om inzicht te
krijgen in:
- de infiltreerbaarheid van het door de
WRK geleverde water;

- de invloed van een bodempassage op de
kwaliteit van het geïnfiltreerde water;
- de eventueel benodigde aanvullende
voorzuiveringsstappen.
Proefopzet
De proeven zijn gesplitst in een tweetal
onderdelen:
- Infiltratieproeven:
Op het terrein van de WRK zal een continue
stroom van 35 m 3 /uur in het tweede watervoerende pakket (Formatie van Harderwijk
tussen 95-130 m diepte) worden geïnfiltreerd. Eenzelfde hoeveelheid zal ca. 150 m
verder continu worden onttrokken.
Tussenliggend zijn waarnemingsfilters
geplaatst (zie afb. 1) waarmee de kwaliteitsveranderingen tijdens de bodempassage in
tijd en naar plaats kunnen worden gevolgd.

Om te verzekeren dat te allen tijde wordt
voldaan aan de toetsingswaarden van het
Infiltratiebesluit (IB) is voor de infiltratieput een actiefkoolfilter geplaatst. Daarnaast
zal tijdens de infiltratieproef continu de
infiltratieweerstand worden gemeten.
Om de resultaten van de infiltratieproef te
Nieuwegein naar Langerak te kunnen
vertalen wordt gelijktijdig een infiltratieproef uitgevoerd op zuiveringsstation 'De
Steeg' te Langerak. Daarnaast zijn bij de
WRK enkele kolommen geplaatst met
grondmonsters (meeloopfilters) uit het
diepe watervoerende pakket in Langerak
en Nieuwegein. Deze meeloopfilters met
grondmonsters zullen gedurende de proefperiode worden doorgespoeld met WRK
water.
- Zuiveringsproeven:
Met de zuiveringsproeven wordt beoogd
een inzicht te krijgen in de zuiveringsstappen, die mogelijk noodzakelijk zijn om het
door de WRK geleverde water geschikt te
maken voor diepinfiltratie. Daarbij wordt
enerzijds gekeken naar de toetsingswaarden van het IB en anderzijds naar procestechnische parameters die een indicatie
geven van de verstoppingspotentie van het
water (MFI en AOC).
De proeven worden uitgevoerd met een
proefinstallatie, waarin een drietal zandfilters en een drietal actief-koolfilters zijn
opgesteld. De zandfilters zijn gevuld met
verschillende zandfracties fijn zand (0,3-0,5
en 0,5-0,8 mm) en zullen worden bedreven
met relatief lage snelheden (polishing
filtratie). Van de koolfilters zijn er twee
gevuld met korrelkool typen en is één
kolom gevuld met vezelkool. Het onderzoek omtrent het vezelkool vindt plaats
in het kader van het VEWIN-Onderzoek-
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programma en wordt uitgevoerd in samenwerking met Kiwa NV Onderzoek en
Advies.
Toekomst
WZHO verwacht dat de diepinfiltratietechniek in het begin van de volgende
eeuw operationeel kan zijn als alle proeven
naar wens verlopen. Afhankelijk van de
bereikte resultaten, wordt diepinfiltratie in
de eerste decennia van de volgende eeuw
uitgebreid naar andere productielocaties in
het voorzieningsgebied van WZHO.
De locaties waar diepinfiltratie zal worden
ingezet en de omvang daarvan, worden
onderzocht.
De proefinstallaties in Nieuwegein zullen
op 9 september 1996 officieel in gebruik
genomen worden.
Informatie
Meer informatie omtrent de proefnemingen
kan worden verkregen bij:
Jan Bierling (WZHO), tel. 0182-593306
Hans Huiting (Kiwa, vezelkool),
tel. 030-6069540
Pieter Stuyfzand (Kiwa, bodempassage),
tel. 030-6069511
Harrie Timmer (WZHO), tel. 0182-593387
Susanne Wuijts (WRK), tel. 030-6072817.

Kiwa NV Onderzoek
en Advies gecertificeerd
voor uitvoering
onderzoekprojecten
Kiwa NV Onderzoek en Advies ontving
recent een NEN-ISO 9001-certificaat voor
het uitvoeren van onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van drink- en
industriewater, integraal waterbeheer en
natuurontwikkeling. De laboratoria van
Onderzoek en Advies beschikten al jarenlang over Sterlab-accreditatie.
Certificatie van het kwaliteitssysteem
vertelt de klanten van Kiwa NV Onderzoek
en Advies dat het geleverde 'product'
volgens een gewaarborgde werkwijze tot
stand is gekomen. De activiteiten van
Onderzoek en Advies bestaan uit onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van
(drink) water en milieu. Het onderzoek
bestaat voor het overgrote deel uit de
uitvoering van het gezamenlijke onderzoekprogramma van de waterleidingbedrijven in Nederland. Het advieswerk
is daar een afgeleide van. Vooral het
uitvoeren van onderzoek impliceert een
grote mate van creativiteit en dus onvoorspelbaarheid van het eindresultaat. Kiwa
NV Onderzoek en Advies wilde aantonen
dat creativiteit en kwaliteit prima samengaan in een kwaliteitszorgsysteem.
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Meer dan ISO
Hoewel in eerste instantie wordt getoetst
aan de ISO 9001-norm, heeft Kiwa Onderzoek en Advies de specifieke eisen zelf
uitgebreid met een aantal zaken die van
essentieel belang zijn voor het uitvoeren
van het kernproces. Zo stelt NEN-ISO
9001 weinig eisen aan personeelsontwikkeling, terwijl kennisvernieuwing, dus
opleiding en scholing, juist voor een
kennisinstituut heel belangrijk is.
Wat daarover is vastgelegd in procedures
en instructies is daarom ook geëvalueerd.
Certificatie
Kiwa NV Onderzoek en Advies heeft
Det Norske Veritas (DNV) gekozen als
certificatie-instelling. DNV is, net als
Kiwa NV Certificatie en Keuringen,
geaccrediteerd door de Raad voor de
Accreditatie en certificeert onder andere
voor NEN-ISO 9001 en de BS 7750.
Ten opzichte van enkele andere certificeerders buiten Kiwa, had DNV als belangrijk
voordeel dat ze rekening hield met de
Sterlab-accreditatie die de laboratoria van
Onderzoek en Advies al jarenlang hebben.
Beoordelingsbezoeken worden dan ook
afgestemd met de Raad voor de Accreditatie
(voorheen Sterlab). DNV had daarnaast al
enige ervaring met het beoordelen van
kennisinstituten.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Kiwa NV Onderzoek en
Advies, ir. J. T. van der Zwan,
telefoon 030-6069536.

Goedkopere verwijdering
cyanide uit grondwater
In opdracht van de NOVEM en de
provincie Gelderland is door Tauw Milieu
een onderzoek uitgevoerd naar een nieuw
zuiveringssysteem waarbij complex cyanide
wordt afgebroken. In de eerste stap wordt
het complexgebonden cyanide door
bestraling met UV-licht omgezet in vrij
cyanide. Vervolgens wordt dit vrij cyanide
in de tweede stap biologisch afgebroken in
een biofilmsysteem.
Uit het uitgevoerde pilotplant onderzoek
op een voormalige locatie van een gasfabriek is gebleken dat zowel middendruk
als lage druk UV-lampen (beschikbaar
gesteld door firma Berson) kunnen worden
toegepast om complexe Cyaniden te dissociëren. Bij een verblijftijd van circa 3 minuten in een 25 W lamp was de omzetting
maximaal.
Uit het uitgevoerde pilotplant onderzoek is
gebleken dat dit een kosteneffectieve
methode is (totaalkosten circa f 1,50 tot

2,50 m 3 ). Hiermee is aangetoond dat de
methode kostentechnisch gunstiger is dan
alternatieve methoden als UV/ozon- of
UV/peroxide-oxidatie.
Het eindrapport van dit onderzoek is te
bestellen bij Tauw Milieu en kost f 50,-.
Bestellingen op tel. 0570-699448, voor
meer informatie tel. 0570-699867/617.

Mechanische bedieningssleutel van ARAS techniek
Tot op heden worden ondergrondse
afsluiters in waterleidingnetten veelal met
een bedieningssleutel (T-sleutel) handmatig geopend en gesloten.
Bij een afsluiter DN 150 betekent dat 31
omwentelingen wat zowel bij het openen
als het sluiten 62 draaibewegingen zijn
totaal dus 124 handelingen.
Voor iemand die dat dagelijks doet en met
inachtneming van de ARBO-wet biedt de
Mechanische bedieningssleutel van ARAS
techniek uitkomst.
De Mechanische bedieningssleutel is door
één persoon bedienbaar. De Mechanische
bedieningssleutel is uitermate geschikt
voor:
- spuiploegen,
- afsluitercontrolesystemen,
- etc.
Doordat de voeding van de aandrijfmotor
met een 48 Volt accu (gelijkspanning)
geschiedt, is de Mechanische bedieningssleutel niet afhankelijk van netspanning en
kan daardoor overal ingezet worden.
De Mechanische bedieningssleutel van
ARAS techniek zijn in diverse uitvoeringen
leverbaar van 50 Nm tot en met 1500 Nm.
Afhankelijk van de uitvoering kan de
Mechanische bedieningssleutel vervoerd
worden met de steekwagen of een transportwagen.
Meer informatie: ARAS techniek,
Scherpenzeel, telefoon 033-2778439.
Mechanische bedieningssleutel.

