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AquiferStorageand Recovery(ASK) isecutechniekwaarmeededuurzaamheid vanwaterwinningen
kanwordenverejroot,opkostenvandrinkwaterproductie kanworden bespaard,enhetruimtegebruik
kanwordenverminderd.ASRisjeitelijk eennieuwemanier van denkenoverdrinkwaterproductie.
Niet langerworden drinkwatervraqgenaanbod inde tijdgesynchromsccrd.Bij ASR wordenwatervoorradengebruiktom momentane verschillen tussenvraag en aanbod teoverbruggen.Daardoor
ontstaat eenveelefficiëntere bedrijfsvoering. Inditartikel laten we zien hoc ASR werktenwatde
kritischesuccesfactoren voortoepassingmNederland zijn.
Hoe werkt ASR?
Figuur Lgeeft invogelvlucht een ASRsysteemweer.Centraalstaat de zuiveringvan
ruwwater totdrinkwater.InFiguur iwordt
oppervlaktewater alsbrongebruikt; natuurlijk
kandat ook grondwaterzijn. De zuiveringwordt
continuop bijnamaximalecapaciteitbedreven. Het
gezuiverdewaterwordtnaarhetreinwaterreservoirgepompt,envandaaruit gedistribueerdnaardeklant.Intijden vanproductieoverschot(winter)wordtmeerdrinkwater
geproduceerd dan hetreinwaterreservoirkan
bevatten;ditwordtvanuit hetreinwaterreservoirindeondergrond opgeslagenviaéén
ofmeerputten.Opmomentendat de vraag
groterisdandeproductie(zomer)wordthet
opgeslagendrinkwater teruggewonnen met
dezer/deput(ten).Hetteruggewonnen water
wordt,indiennodignaeenvoudigezuivering,
naarhetreinwaterreservoirgepomptenvan
daaruit gedistribueerd.
Figuur ischetstdesituatieindeondergrond.Hetwatervoerend pakketisbijvoorkeuraanonder-enbovenzijde afgedekt met
eenslechtdoorlatende laag.Het geïnfiltreerde

drinkwater verdringt het oorspronkelijke
grondwater, waardoor rondomdeASR-puteen
'bel' zoetgrondwater (voorraad drinkwater)
wordtgevormd.Erontstaat een bufferzone
doormengingvandrinkwater enautochtoon
grondwater.Doorhetafwisselend infiltreren
enwinnen iser nagenoeggeengevaarvoor
putverstopping('natuurlijkeregeneratie').
Het ei van
Columbus:
weg met de
piekfactor!
Bijdereguliere
drinkwaterproductic
zijn devraagnaar
drinkwater ende
productieervan in tijd
gesynchroniseerd.Dat
betekent,datdemaximalecapaciteitvande
installatieswordt
bepaalddoorde
piekleverantiedie
nodigisopenkele
momenten inde

Tig. 1

zomer,wanneerde vraagnaardrinkwater erg
hoogis(depiekleverantie,uitgedrukt inde
'piekfactor',isdan 1,3-1,6hogerdandegemiddeldevraag).Bijeengemiddeldedrinkwaterproductiedraaien installatiesopminder dan
tweederdevandemaximalecapaciteit.Het
linkerdeelvanfiguur 2geeft het huidige
synchroneverloopvanvraagenaanbodweer:
hetverloopvandewaterlevering isgelijk aan
datvandedrinkwaterproductie. Demaximale,
geïnstalleerde capaciteitvandeinstallaties
wordtdusslechts incidenteelgebruikt.Dit is
weinigefficiënt. Enigszinschargerend zouje
desituatie kunnen vergelijken met het kopen
vaneensnelleFetrari,waarmee11,5 maanden
perjaar indestad wordtgeredenentwee
wekende(Duitse)autowegwordtopgezocht.
ASR breektmetdetraditieomdevraag
naardrinkwater endeproductieervaninde
tijd tesynchroniseren. ASR benut devolledige
capaciteit vandeinstallaties,doorvraa,gen
aanbod te de-synchroniserenengebruiktemaken
vanvoorraden.Inhetrechterdeelvanfiguur 2
isaangegevenhoede-synchroniseren van
vraagenaanbod leidttoteenveelhogerejaarcapaciteit aandrinkwater.Dedrinkwaterproductieishetgehelejaardoorconstantopeen
hoogniveau (circa90 procent vandemaximale
capaciteit).Intijden vanoverproductie vindt
'storage'plaatsvandrinkwater indeondergrond.Tijdens perioden methogevraagwordt
de drinkwaterlevering uitgebreid door
'recovery'uit dedrinkwaterbel.Dedrinkwaterbelzwelt 'swintersaan,enkrimpt
'szomers weerin.
Viahetzelfde principeishetook mogelijk,
dedrinkwaterproducticuit hetlinkerdeelvan
figuur 2terealiseren metaanzienlijk kleinere
installaties,diesteeds op 90 procent vande
maximalecapaciteitdraaien.
Vanzelfsprekend, hebben beidemethoden
aanzienlijke kosten-en milieuvoordelen.

/\SR-5y5teem invogelvlucht (naarPync 1995)
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SamenvattendwordtmetASRdecapaciteitvan
de installatiesoptimaalbenut,hegeenleidttoteen
aanzienlijkgrorercdrinkwaterproductie'pereenheid
vaninstallatie'(bijv.zuiveringscapaciteit).Als
vuistregelgeldt,datdepotentiëlekostenvoordelen
toenemenmetde hoogtevandepiekjactordienu
wordrgehauteerd.
De kostenvoordelen van ASR: een
praktijkvoorbeeld
Totwelkekostenvoordelen leidtASRnu?
Hierillustreren weditaandehand vaneen
fictief rekenvoorbeeld (ziekaderopde
volgendepagina).Desituatieisalsvolgt.
FictiefwaterbedrijfX(FWX)bepaaltdeduurzaamheid vanhaartweepompstations.PompstationA[6miljoen m'/jaar) blijkt eenduurzamewinning.Pompstation B(2miljoen
m'/jaar) echter,isnietduurzaam temaken.
FWXbesluitpompstation B tesluiten,ende
productiediedaarmeeverlorengaatoverte
hevelennaarpompstation A.Daarvoorvergelijkt zetweevarianten:
- Opschalingvandewinningenzuivering
bijpompstationAvolgenshet bestaande
concept,waarbij eenproductievan8
miljoen mï/jaar wordtbereikt.
- ToepassingvanASRoppompstationA,
zonder uitbreidingvandezuivering.
Uitdeglobalekostenberekeningenblijktdatde
ASR-variantbijnarweemaalgoedkoperis(exploitatiekostenfl.o,2c>/m.3 tegenfl.o,52/mJ;zie
kader).MetdeaanlegvanASR-putten zijn
weliswaar kostengemoeid,maardieworden
ruimschootsgecompenseerd doorderelatief
lagezuiveringskosten. Hetzalduidelijk zijn
datbijgebruikvanoppervlaktewater alsbron
dekostenbesparingen vandeASR-variant nog
hogerkunnen uitvallen.
Andere voordelen van ASR
DeASR-variantleidtnietalleentot
kostenvoordelen, maarheeft ooknogandere
voordelen.Zoishetruimtegebruik vande
ASR-variantgeringer,omdathet intrekgebied
relatiefklein is.Verderwordtdelevcringszekerheidvergroot,doordatbijstoringen inde
zuiveringen calamiteiteneruit devoorraad

Via.2

kanwordengeput.TenslotteisheteenvoordeeldateenASR-systeemeenvoudiger gefaseerdisuit tebreidendaneenconventioneel
systeem.Buitendrinkwatertoepassingen is
ASRookinteressant voorduurzaam waterbeheer,alsjeuitgaat vanhetprincipedatje de
overvloed indewinterwiltgaan toepassen
tijdens schaarsteindezomer.
Kritische succesfactoren voor
toepassing in Nederland
ASRisallangetijd metsuccesopeengroot
aantal locatiesindeVerenigdeStatentoegepast.InEngeland worden momenteelenkele
ASR-systemenaangelegd.InNederland ismet
nameindeglastuinbouw, maarookbijenkele
waterleidingbedrijven, ervaringopgedaan met
'dual-purposeputten', maardieervaringis
helaasnauwelijks gedocumenteerd. Wélisin
onslandveelvoorASRrelevanteervaring
opgedaanmetkunstmatigeinfiltratie van
oppervlaktewater. Opbasisvandealdusopgedanekenniszijn voorASRdevolgendedrie
factoren inNederland hetmeest belangrijk:
Financieel: kosten01bedrijfsvomng
Allereerst moetvangevaltotgevalworden
vastgesteld,totwelkekostenvoordelenASR
leidt.Metglobaleberekeningen kanhierover
sneleenindruk wordenverkregen (ziekader).
Inhetbovengegevenvoorbeeld blijktdat
investeren inASR-onderdelengoedkoperis
dan investeren inextrazuiveringscapaciteit en
ruimtegebruik. Datisinveelmeer situaties
hetgeval.
Bedrijfsvoering enonderhoud vaneen
operarioneelASR-systeemzijn nietsterk
verschillendvaneen'gewoon'infiltratie- en
winsysteem.Opmerkelijke verschillen hebben
vooralbetrekkingopdeperiodiekeveranderingvandebedrijfsvoering (infiltratie,opslag,
onttrekking) enopeencomplexere bedrijfsvoeringomondergrondse mengingvan drinkwaterenautochtoongrondwater zoveelmogelijk tevoorkomen.
Technisch:waterkwaliteitsveranderinaen
ASRdienrooktechnisch haalbaat tezijn.
Datstelt met nameeisenaanhetwatervoe-

Schematischeweergavevanhet^grorevoordeelvanASR:grotcrcdrinkwaterleveringmetnagenoegdezelfde
installatie.
Huidig
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Zomer

Winter

Winter

Zomer

Winter

rendpakket.Bijinfiltratie enopslagvan
drinkwater ishetbelangrijk datdekwaliteit
tijdens deopslagperiodeindebodemniet
(teveel)verandert.HetprincipevanASRisjuist
dat hetonttrokken waterniet,ofhooguitzeer
eenvoudig,gezuiverd hoeft teworden.Omdat
erinzoweldrinkwater alsbodem veelreactievebestanddelen aanwezigzijn, moeteen
nauwkeurigekwaliteitsprognose voorhet
tetuggewonnen waterwordengemaakt.Op
grond daarvanwordtdeRecovery Efficiency
(RE)bepaald,dieisgedefinieerd als'het
percentage vanhetopgeslagen water(devoorraad)datkanwordenonttrokken envoldoet
aanvantevorenvastgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen'.Dekwaliteit vanhetoorspronkelijkegrondwater isnietvanwezenlijk
belangalskritischesuccesfactor omdat het
immerswordtverdrongendoorhetdrinkwater.Wéldient vanwegekosten-enmilieuoverwegingendegroottevande natuurlijke
afstroming beperkt tezijn.
Maatschappelijk: vergunningen en effecten
DeNederlandsewetgevingbesteedgeen
specialeaandachtaanASR. Het introduceren
vanASR inNederland kanonderdehuidige
wetgeving.HetInfiltratiebesluit Bodembescherming levertgeenprobleemopomdat
het infiltratie vandrinkwater betreft. Welkan,
vanwegedeenigszinsandereaanpaken
achtetgrondfilosofie ten opzichtevande
huidige infiltratieprojecten, hetverkrijgen van
debenodigdevergunningen ineersteinstantie
openigeweersrand stuiten.Goedecommunicatiemetdevergunningverleners ende
InspectieMilieuhygiëne inhet bestuurlijke
voortraject isdaarom nodig.
Deeffecten opdeomgevingzijn in principevergelijkbaar metdeeffecten vande
huidigeinfiltratieprojecten. Een belangrijk
verschilisechterdateenASR-systeemeen
meerdynamischebedrijfsvoering heeft (afwisselend infiltratie, opslagenwinning) metals
gevolgtijdsafhankelijke effecten. Dooreen
uitgekiend ontwerp enbedrijfsvoering kan
ASRgoedecompensatiemogelijkheden bieden
voornegatieveeffecten vananderewinningstechnieken,zoalshetverminderen vanverdrogingsproblemen enhetvergroten vanduurzaamheid vanpompstations.Kortom,eris
sprakevanrisico'senkansen.
Conclusies en voortgang onderzoek
ASRisonderNederlandse omstandighedengoedtoepasbaar,zoblijkt uit onderzoek
vanWMOenKiwa(Kooiman,1998). Ofeen
ASR-systeemopeenbepaaldelocatiehaalbaar
is,zowelfinancieel,technisch als bestuurlijk,
dient terplaatsebepaald teworden.Daarvoor
kunnendegeëigendewegenvoorwaterprojectenwordengevolgd.InNederland zijn de
waterleidingbedrijvenWMO,WMLenPWN
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Uitberekeningen vanF.Schoonenberg(Kiwa)blijkt datsystemenmétASRvoordeliger
werken:

Huidige situatie twee pompstations
Ps.

Winning

A
B

6milj. ms/j
2milj.m3/j

Piekfactor Capaciteit Zuivering (AenBidentiek)
1,5
1,5

1125 mï/h
375nu/h

Snelfilter metversproeiing(2maal)

Probleem: pompstation Bniet duurzaam (te maken)
-kwetsbarewinning(verdroging)
-kleinschaligewinning:onrendabel
-verouderdeinstallaties

Oplossing: randvoorwaarden
-PompstationAkangebied vanB voeden
-Piekfactoren A,BenA+B zijn gelijk
-Watervraagblijft 8miljoen mVjaar
-WinvergunningB naarAoverdragen

Variant 1: uitbreidingA
metASR
Max. cap: 6x 1,5=
Haalbaar:90%continu:
'verbruik'doorASRbijeen
RecoveryEfficiency van0,9:
Nettoproductie:

Variant 2:uitbreidingA
met conventionele zuivering
9milj. mVjaar
8,1milj. mï/jaar

Capaciteithuidig:
Uitbreiding:

6milj. mï/jaar
2milj. m3/jaar

0,1 milj. mVjaar
8milj.m: i/jaar

Nettoproductie:

8milj. mVjaar

Kostenin guldens

Kosteninguldens

Winning
Winputten:geenuitbreiding
ASRsysteem:8putten
Opbouw voorraad 1 milj. m;
Waarnemingsputten
Terreinleidingen
Proef-en opbouwfase
Overig
Totaalwinning

Winputten:4extra

500.000

Waarnemingsput
Terreinleidingen

100.000

1.000.000
1.000.000
500.000
750.000

100.000

1.000.000
450.000
4.700.000

bezigmethaalbaarheidsstudiesvoorconcrete
locaties.WMOisvanplaneenASR-systeemte
maken nabij pompstationWeerselosewegte
Enschede(Stuyfzand 1999). Momenteelwordt
eengeschiktelocatiegezocht,waarvolgend
jaareenproefzalwordengestatt.WMLisvan
planomopdewinplaatsHerten nabijRoermondkomend voorjaar proefonderzoek uitte
voerennaardehaalbaarheid vanASR.
Tijdensdeproefzaldrinkwater inhet
tweedewatervoerendepakkerwordengeïnfiltreerd,ennaeenzekerverblijftijd inde
bodem,variërend vanenkelewekentotenkele
maanden,weerwordenopgepompt.Deproef
zalcircatweejaarduren.
Toekomst
ASRiskansrijk,maarhetuitnuttenvande
kansenvergtnogwelenigeinspanning.Eris
eenchecklistnodig,waarmeesneleengo/nogobesluitonderbouwd kanworden.Verderis
onderzoeknodigomtoolsteontwikkelenvoor
debedrijfsvoering. Ditgeldt in het bijzonder
rekenmodellen voorwarerkwaliteitsveranderingenindebodem(o.a.omdeRE teverhogen). OmdathetbijASRgaatomeenzeer
dynamischsysteem,metafwisselend infiltratieenonttrekking,zijn regulierewaterkwaliteitsmodcllennietdirect bruikbaar.
Hetgebruik,endaarmeehetbelang,van
deondergrondzalindekomendetijd toenemen.Zodenkt meninZuid-Holland alaan
drie-dimensionale Ruimtelijke Ordening,om
gebruiksfuncties indeondergrond reedsnu
veiligtestellenenconflicterende belangente
kunnen afwegen. Voorraadvormingvan
drinkwarer iséénvandiefuncties (Koerselmanetal. 1996).ASRkanhet'denkeninvoorraden'eenstimulansgeven.
HetASR-onderzoek isdeelsuitgevoerd in
het kadervanhetBedrijfsgerichte Onderzoek
vanWML,WMO enWOB. f
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