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O N G E Z U I V E R D OPPERVLAKTEWATER INFILTREERT I N BODEM

Waterwinningopde
Veluwemetgroenlabel
InEpeheeftWaterbedrijfGelderland insamenwerkingmetWaterschapVeluweeenuntek injiltrarieprojectgerealiseerd. dattotdoelheeftdeejfecten vandegrondwaterwinniugtecompenseren.
Uniekomdathetdeeerstemaal isdatongezuiverdoppervlaktewateropdezeschaal mdeVeluwe
wordtgeïnfiltreerd alsmiddelomdeverdrogingtebestrijden enalsbronvoordrinkwater. Het
project kxmalsvoorbeelddienenvoorveelanderewinningen,omdateencombinatie wordtgemaakt
tussenwateropslag mdebodemenintegralewaterkwahteitsbewakmgvanhetwater.Modernetechniek,herstelvannatuurwaarden enbiologischewaarschuwingsprincipeswordeninditprojectoptimaalgecombiueerd,waarbijdewinstzowelvoordemens(schoondrinkwater)alsvoordenatuur
(terugdringing vanlokaleverdroging)is.Hetproject isop4oktoberofficieelgeopend doorTweede
KamerlidFeenstra.
DeprovincieGelderlandinhaarWaterhuishoudingsplan 1996-2000voorwaarden
gesteldaanhetonttrekken vangrondwater.
Dereductiedoelstelling voordedrinkwatervoorzieningvoordeVeluweisompersaldo25
procentmindergrondwater tegaan onttrekken.Inditkaderiseenaantalonderzoeken
uitgevoerd omdeverdrogingvandeoostrand
vandeVeluweterugtedringen.Eénvande
uitgevoerdemaatregelen ishetinfiltratieprojectEpevanWaterbedrijf Gelderland.
Hetdoelvanditproject isomjaarlijks
(afhankelijk vandebeekafvoer) circa2,2
miljoen kubiekemeter wateruittweebeken
inhetoosten van deVeluwe(deKlaarbeek
endeVerlorenBeek)optevangenenvervolgens teinfiltreren bij pompstationEpe.
Deinname vanhetoppervlaktewater
vindt 'benedensstrooms' plaats,vlakvoordat
debekenuitmonden inhetApeldootns
Kanaal.Hetwater heeft opdatmoment zijn
ecologische functie vervuld.Hetingenomen
water wordt viaeenleidingvan 10km
lengte naar een waterdicht retentiebekken

Hetinnamepuntvaninfiltratieproject EpeaandeKlaarbeek
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(eenvoormaligezandput) hoger opde
Veluwegeleid.Dezezandput wotdt alleen
gedutende dewintermaanden (oktobertot
enmetmaart)gevuld metwater.Vanhieruit wordt hetwater vervolgensdoorgepompt naar deinfiltratiepiassen inhet
waterwingebied. Daar infiltreert hetwater
indebodem,waarna hetviade bestaande
winputten weer wordt opgepomptten
behoevevande drinkwaterproductie.
Bepalendvoordehoeveelheid teinfiltrerenwater isderandvoorwaarde vanhet
WaterschapVeluwe,datnadeonttrekking
een minimumafvoer vandebeekvan90
kubieke meter peruurinsrand moet blijven,maar ookdathetonttrokken water
voldoetaanstrenge kwaliteitseisen, aangezienhetwater ineenwaterwingebied wordt
geïnfiltreerd.
Waterbedrijf Gelderland heeft voorher
project eengroenverklaring vanhetministerievanVROMontvangen.Daarnaastwon
zehiermeedeGelderse architectuurprijs.

Hersysteemvoordebewakingvande
waterkwaliteitvandeKlaarbeekbestaatuit
eenDreissena-mosselmonitor incombinatie
metdemocrotox-OS,endetoepassingvan
deToxAlertalstoxicologische'back-up'bij
detweewekelijksebemonsteringvoorhet
chemisch-analytische meetnet.
Demossel-monitorisgebaseerdopdebewegingvandekleppenvanachtDriehoekmosselen(Dreissenapolymorpha).Dereactiesnelheidligtzeerhoog:iedereminuutwordt
doordesensorenopdekleppeneensignaal
naardecomputergezonden.
Hetsysteemisrelatiefgevoeligenhetdetectiesysteemiszeerbetrouwbaar.Ongevoeligheidkanoptredendoordateen efficiënte
instellingzeerplaats-entijdgebondenis,
zodatvoordeinstellingeninterpretatie
ervaringvereistis.Deinvloedvanabiotische
milieufactoren (temperatuur,stroming,
seizoenetc.)hieropisaanzienlijk.Deoptimalisatievanhetalarmeringssysteemaan
delokalesituatieiseen belangrijk
aandachtspunt.Indeafgelopen periode
heeft WaterbedrijfGelderlandhierinveel
expertiseopgebouwddiegoedinzetbaaris
insoortgelijke projecten.
DeMicrotox-OSmaaktgebruikvande
bioluminiscentievandebacterieVibrio
fischeri,eniseenvollediggeautomatiseerd
enon-linemetendsysteem.Detestorganismenreagerenopdeaanwezigheidvantoxischestoffen dooreenverminderingvande
lichtproductie,dienauwkeurigkanworden
gemeten.Dereactiesnelheid bedraagtmaximaaléénresponsperzesminuten.De
gevriesdroogdetestorganismenworden
automatischgeresuspendeerdengemengd
methettetestenwater.

DemtcrobiélemonitorMicrotox-OSvoor'earlywarning'bijcalamiteuzelozingen.

Integrale kwaliteitsbewaking
Erisgekozen voor integrale waterkwaliteitsbewaking.Daatbij vindt zowel
chemisch-analytische-als biologische
(effectgerichte) monitoring plaats.Omdat de
kosten vaneen meetinspanning in het kader
van monitoring conform het Infiltratiebesluitsnel kunnen oplopen,stond daarnaast
vooropdemonitoring zoefficiënt mogelijk
in terichten.Het belangtijkste punt daarbij
isdegewenste informatie. De monitoring
moet informatie gevenoverde mogelijkhedenomdirect teteageren bij eenvoor

inname ongeschikte waterkwaliteit ('stoppen inname');hetsysteem moet toepasbaar
zijn bij eenkleinschalige winning (tweeà
driemiljoen kubieke meter perjaar);de
effectgerichte systeemonderdelen moeten
zorgen voordedekking,met name bijcalamiteiten; het chemisch-analytische meetnet
moetzorgen voordekkingvande kwaliteit
inniet-calamiteuzesituaties ten opzichte
vandenormen van het infiltratiebeleid en
deeffectgerichte systemen ('biomonitoren')
dienen zomogelijk ook tereageren op
'onbekende' verontteinigingen.
Na uitvoeringvan
hetproject stijgt inde
wijdeomgevingvan
pompstation Epede
grondwaterstand, over
eenoppervlakte van
2.800ha.,ineengebied
datopdeverdrogingskaatt van Gelderland
alsverdroogd wordt
aangegeven.Degrondwaterstijging komt
metname tengoede
aanvier natuutgebie-

De injïltratieplassenopdeVeluwe.
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den opdeoostelijkVeluwezoom.Niet alleen
degrondwaterstand zalstijgen. Ookde
toestroming vangrondwater naarde
genoemdenatuurgebieden neemt toe.In het
Wisselsche-enTongerenscheVeenzalde
kwelmet700.000kubiekemeter perjaar
toenemen (1.900kubiekemeterper dag). Dit
leidt toteengrotereafvoer vanschoon kwelwaterdoordebeken.Ookkomt indepercelenvandenatte natuurgebieden baserijk
grondwater dichtet aanhet maaiveld.

Vervolg
Opbasisvanditvoorbeeldproject worden
momenteelvelschillende vervolgprojecten
doorWaterbedrijfGelderlandsamen met
diversepartnersopgestartzoalsindustrieen
gemeente.Voorbeelden hiervan zijn
infiltratieprojecten inHarderwijk (600.000
kubiekemeter perjaar,samen metReynolds
Aluminium),inEetbeek (5,2 miljoen kubieke
meterperjaarsamen met papierfabrieken
ColdenhovePapier,MayrMelnhofen SCA
PackagingDeHoop)eninNunspeet (samen
metgemeenteNunspeet).
Voormeerinformatie:B.Volkers(026) 369 0336
o/W.Denneman(030) 60695n - f
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