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Ecuhogereinvestering inderelatie/duretechniekvangrondwaterwinning methorizontaleputten
leidtparadoxaalgenoeg totgrote besparingen.Debesparingen opinvesteringskosten voordezuiveringcain de jaarlijkse zuiverings- en regeneratiekostcn kunnen bijecuwinning vantweemiljoen
m; ]uiteindelijkresultereninbijna300.000gulden(15centperm ;: perjaar. Ditblijkt uitonderzoekvan WaterleidingbedrijfMidden-Nederland, Waterbedrijf Gelderland euKiwa.Methorizontaleputten kanmeerwatervandezelfde kwaliteit wordengewonnen, waardoorputverstopping kan
wordenvoorkomen.
Eenhorizontaleput bestaatuit eenverticalebetonnen schacht meteendiametervan
2,50tot 5meter,dietoteendieptevanenkele
tientallen meters totmaximaal 80 meteronder
maaiveldkan komen,metaandeonderzijde
eenwaterdichtebetonvloer. Opeenvante
vorenvastgesteldedieptewordenvanuitdie
verticaleschacht horizontale filterstrengen,
meteenmaximale lengtevan90 meter,
gemaakt waarmeehetgrondwatetwordt
gewonnen.Hetaantalfiltersttengen opéén
niveau bedraagt maximaalacht.
Hetmakenvandezeputten vereistspecialistischekennisenapparatuur.Tijdenseen

Aft). 1

excursienaarDuitsland in 1996iskennisgemaaktmetdezedaarveeltoegepaste techniek.
Toenzijn ookdetoepassingsmogelijkheden in
Nederland inbeeldgebracht (Kooiman,1996).
Tijdens eentweedebezoekaanDuitsland
in 1998 metmedewerk(st)ers vanWMNen
Waterbedrijf Gelderland wasdeaandacht met
namegericht opderisico'svan putverstopping
enregeneraDemogelijkheden en-kosten.
Duidelijk werddatdezegeen hinderpaal
vormenomhorizontaleputten in Nederland
toetepassen(Schrama etal, 1999). Onder
bepaaldeomstandigheden scoren horizontale
puttenzelfsbeterdanverticaleputten.

Principe van gescheiden winniiig van twee verschillende watersoorten.
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Hetpompstation LarenvanhetWaterleidingbedrijfMidden-Nederland (WMN)
wordtbinnenkort aangepast envernieuwd.
Eénvandegrootsteproblemen bijde
winning vanhetgrondwater, nueninde
toekomst,isdeverstopping vandevetticale
winputten.Ditwordtveroorzaaktdoorde
mengingvanondiepaëroob (zuurstofhoudend)grondwater metdieper anaëroob
(ijzerhoudend) grondwater indewinput.
Eenmogelijkeoplossingdaarvoor isde
winningvanéénvanbeidewatetsoorten,
danweldegescheiden winningvanbeide
watetsoorten.
UitonderzoekvanWMN,Waterbedrijf
GelderlandenKiwaisgeblekendathet
toepassenvaneenhorizontaleputdaarvoor
eengoedetechnischeoplossing is. Indat
ondetzoekzijn meerdere toepassingsmogelijkheden vanhorizontaleputten bekeken.
Voortsisgeblekendatdehogereinvesteringindezerelatiefdute winningstechniek
totgrotebesparingen leidtindeinvesteringvoordezuiveringenindejaarlijkse
zuiverings-enregeneratiekosten.Dehorizontaleput variant kanuiteindelijkeen
jaarlijkse kostenbesparingopleverenvan
bijna 300.000gulden,waardoor hetgeleverdewater 0,15 centgoedkoper isdan met
de'conventionele'winningsvariant met
verticaleputten.

Verstopping door menging van
twee watersoorten
DehuidigewinninginLarengebeurtvia
vetticaleputten opeendieptevan 15 tot 60
meterondetmaaiveld.Indepompputfilters
komen tweesootten watermeteenverschillendekwaliteit bijelkaat:hetaërobe(zuurstofhoudende) ondiepegrondwater enhet
anaërobe(zuurstofloze, maar ijzerhoudende)
diepegrondwater.Deneerslagvanijzer inhet
putfilter leidttotputverstopping.Hetijzer in
hetgewonnengrondwatet geeft ookeenhoge
belastingvandesnelfilters vandezuivering.
Vanwegedeaanpassingplannen voorhet
pompstation bestaat nudegelegenheid omde
winningzodanigaan tepassendatdeproblemenmetputvetstoppingkLinnenworden
verminderd. Hetgebruik van horizontale
putten inplaatsvandegebruikelijke verticale
putten ishietvooteengoedeoplossing.Door
WMNenKiwaisdehaalbaarheid vanhorizontaleputten oppompstation Larennader
onderzocht.
Omdat horizontaleputten hetimago'wel
goed,maarergduureningewikkeld' hadden,
ismetnamenaardefinanciële haalbaarheid
gekeken.Ineersteinstantie heeft de firma
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Preussag Spezialtiefbau te Zwingenberg
(Duitsland) een globaal ontwerp en een
kostenberekening voor deaanleg van de horizontale put gemaakt. In aanvulling daarop
hebben WMN en Kiwaookdeoverige kosten
nader uitgewerkt en vergeleken met een
'conventioneel' ontwerp met verticale putten.

B e d r i j f s t a k o n d e r z o e k e n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e bij W a t e r b e d r i j f G e l d e r l a n d
Het hier beschreven haalbaarheidsonderzoek isuitgevoerd in het kader van het BedrijfstakonderzoekWaterleidingbedrijven 1997-1998alsbedrijfsgericht onderzoek voorWaterbedrijfGelderland en het WaterleidingbedrijfMidden-Nederland fSchrama etil., 1999).Doelstelling was
verschillende toepassingsmogelijkheden van horizontale putten inNederland aan tegeven,en
voor tweeconcrete locaties bij detweewaterleidingbedrijven een uitwerking te maken.

Drie mogelijke winningsconstructies
Het aërobe ondiepe grondwater moet zó
worden onttrokken dat de toestroming van
het anaërobe ijzerhoudende grondwater
beperkt blijft ofhet anaërobe en het aërobe
grondwater moeten zoveel mogelijk gescheiden worden gewonnen.

VoorWaterbedrijf Gelderland iseen haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het winnen van
rivierwater onder de rivierbodem van de rivier de IJssel,ten behoeve van het later kunstmatig
infiltreren daarvan (het zogeheten IGLO-project).
Een ontwerp en kostenbegroting isgemaakt voor het winnen van 15miljoen m? rivierwater
perjaar met horizontale putten in de uiterwaard, met horizontale filters onder de rivierbodem
op een diepte van 11meter beneden maaiveld. Hierdoor wordt bereikt dat het gewonnen water
voor nagenoeg 100procent uit oppervlaktewater bestaat, en viade korte bodempassage toch
reeds een eerste zuiveringsstap heeft ondergaan. Gezien de stand van zaken in het totaleIGLOproject heeft, in tegenstelling tot pompstation Laren, noggeen verdere kostenuitwerking en vergelijking plaatsgevonden.

Tabel i

Bij het globale ontwerp iservan uitgegaan
dat het anaërobe ijzerhoudende grondwater
zich op een diepte beneden 20meter minus
maaiveld bevindt, en her aërobe ondiepe
grondwater daarboven. Dedikte van het
watervoerend pakket bedraagt 140 meter.

DriewinmngsconstrucnesvoorhorizontaleputtenoppompstationLaren,inclusiefaanlegkosten.
chrijving

Het principe van degescheiden winning is
weergegeven in afbeelding 1.Dedrie uitgewerkte winmngsconstrucnes zijn in tabel1
weergegeven.

aanlegkosten

A.Diepe horizontale put variant
fl.
schachtdiepte horizontale put: 45meter;
op een diepte van 43 meter: 2 filterstrengen met lengtes van 30meter;
op een diepte van 13,5meter: 3 filterstrengen met lengtes van 42 meter.

1.149.000,-

Kostenvergelijking
In aanvulling hierop zijn de kosten van de
varianten Ben Cvergeleken met een vergelijkbaar ontwerp met verticale putten. Naast de
aanlegkosten voor dewinmiddelen zijn ook de
aanlegkosten voor dezuivering en de exploitatiekosten nader uitgewerkt. Om een eenduidige vergelijking te krijgen is uitgegaan van
nieuw aan te leggen productiemiddelen voor
de toekomstige productie van tweemiljoen mï
perjaar.

B.Gecombineerde put variant
fl.836.000,schachtdiepte horizontale put: 15meter;
op een diepte van 13,5meter: 3 filterstrengen met lengtes van 42meter; (excl. kosten
daarnaast drie verticaleputten met filters op40-50 meter diepte.
verticale putten)
G Horizontale put variant
schachtdiepte horizontale put: 15meter;
op een diepte van 13,5meter:4 filterstrengen met lengtes van 47 meter.

fl.935.000,-

In rabel 2zijn de kosten weergegeven.De

Tabel2Kostenvegelijkimj vandrievariantenvoorpompstationLarenvooreenonttrekkingvannveemiljoenms'perjaar.Investering:ingiddms. Gekapitaliseerd:inguldensperjaar.
Verticale put variant
Bestaande uit 6 verticaleputten

Aanlegkosten
winning
leidingen
zuivering
sub-totaal
Exploitatiekosten
winning
zuivering
sub-totaal
Totaal (jaarlijks)
PerirU
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Gecombineerde put variant
Horizontale put variant
Bestaande uit 1 horizontale put en Bestaande uit 1 horizontale put
j verticaleputten
Investering
Gekapitaliseerd
Investering
Gekapitaliseerd

Investering

Gekapitaliseerd

516.000

48.000

1.034.000

87.000

1.046.000

174.000

16.000

92.000

9.000

69.000

8.000

5.550.000

522.000

4.584.000

431.000

3.849.000

363.000

5.710.000

527.000

4.964.000

455.000

6.240.000

84.000

25.000

5.000

465.000

398.000

327.000

489.000

423.000

332.000

1.075.000

950.000

787.000

o,54

0,48

24.000

o,39
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aanlegkosten voorwinning bestaanuitde
kosten vandewinput(ten),deputkelder(s)en
deafwerking vandeputendeonderwaterpompen.Deexploitatiekosten vandewinning
bestaan uitdekostenvandeputregeneraties.
Metleidingen wordenindetabelbedoeldde
terreinleidingen endebekabeling(elektro).
Enkeleopmerkingen bijtabel2:
Detotalejaarlijkse gekapitaliseerde kosten
vandeverticaleput-variant zijn inalle
gevallenhogerdanbijdehorizontale putvarianten,behalvedewinning(vanwege
de'dure'horizontaleput).
Degrootste bijdrage aandejaarlijkse
kosten(90procent)wordtgeleverddoorde
zuivering.Daarinzitten ookdegrootste
verschillen tussendevarianten.
Debijdrage vandeputten (winning)aan
detotalejaarlijkse kosten bedraagtslechts
5tot 10procent.Ondanksderelatiefforse
verschillen inaanlegkosten tussenverticaleenhorizontaleputten tellenzeinde
jaarlijkse lastennauwelijks mee.
Deinvesteringskosten endejaarlijkse
kostenvandehorizontaleput-varianten zijn
lagerdanvandeverticaleput-variant,ondanks
dehogereaanlegkostenvandewinput(ten).
Datwordtmetnameveroorzaaktdoor:
Lagerezuiveringskosten.Doorhetgericht
onttrekkenvangrondwater kanmeteen
eenvoudigerzuiveringworden volstaan.
Lagereregeneratiekosten. Doorhet
verminderen vandeputverstoppingzijn
minder regeneraties nodig.
Eengoeddoordachte(extra)investeringin
dewinning verdientzichzelfterugdoorlagere
totaleinvesteringskosten enlagerejaarlijkse
(bcdrijfsvoerings)kosten. *
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Alleflowmeters lijken 4
opelkaar!k
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Oftoch niet?
Toegegeven,op het eerstegezicht lijken
allemagnetische flowmeters opelkaar.
Maar heeft udeverschillen enovereenkomsten aleensop een rijtje gezet?
Nee? Met deovereenkomst zijnwe gauw
klaar. Dat isdeprijs. Endeverschillen?
Diezijnerwel degelijk! Neemde
Watermag van Endress+Hauser. Dieis
zo betrouwbaar datje bijnazouvergeten
datje 'm hebt gemonteerd. Enwat dacht
uvanz'n uniekestandaard features?
Deeersteaangename kennismaking
daarmee begint albijde installatie
vandeWatermag.Zo kuntu
dankzij de ingebouwde referentieelektroden deaardschijven achterwege laten.Enmet dedipswitches bent usnel klaar met
instellen. Echtvanzichsprekendoet deWatermag pas
als hetfout dreigt tegaan.
Daarbij 'meldt' dezelfdiagnosefunctie zichalshet
nodig isviadestatusuitgang.
Oók aisde meetbuis leegis.
Overigens kunt uook kiezenvoor een
indicatievandestromingsrichting.
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(WMN) en winning rivierwater (WG). Kiwa Onderzoeken
Advies, Nieuwegem. Rapport SW198.168,februari 1999.
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