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Workshop onderhoud
infiltratiesloten
Ecuaantalwaterleidingmaatschappijen inNederland,zoalsWaterleidingMaatschappijOverijssel
(WMO),WaterleidingMaatschappij Limburg(WML),WaterleidingbedrijfNoord-Holland(PWN)en
GemeentewaterleidingenAmsterdam(GWAJbereidenhtmdrinkwaterdoorhetoppervlaktewaterinde
bodemteinfiltreren viamjiltratieslotcn.Insommigegevallcnshbtdebovenstebodemlaaginkortetijd
dicht.Hierdoorneemtdeinfiltraticsnclhciddoordeslootbodemafenlooptdeproductiecapaciteitterug.
Hetisbelangrijk datdezesublaagwordtweggehaaldomeengoededoorlatcndheid indeslootbodemte
garanderen.WMOverzorgdeop4maartj.l.samenmethetbureauEwoutStormvanLeeuweneen
workshopoverhetonderhoudvan infiltratiesloten omkennisenervaringopditgebied uittewisselen.
Dr.ir.T.Olsthoorn vanGemeentewaterleidingenAmsterdam vertelde in het kort
overdegeschiedenis van het diepinfiltratieproject in Leiduin.Volgens hem rilt men in
deAmsterdamse waterleidingduinen niet
zwaar aan het slib in infiltratiekanalen.De
oppervlakte isgroot genoeg.Maar inde
toevoersloot voorhet infiltratieproject
heersen specifieke omstandigheden. Daar
worden hogeeisengesteld aan de infiltratiecapaciteit.Zodoende bleek behoefte te
bestaan aaneenadequaat onderhoudsysteem.
Opdriezaken moestgoedgelet worden:
het snelstromende water,de onmogelijkheid omdekanalen droog tezetten énde
kwetsbaarheid vandeduinen. Inde toevoersloot wordt eenuitzonderlijk hoge infiltratiesnelheid bereikt van 10centimeter per
uur.Dewatertemperatuur endelengtevan
dedagzijn debeperkende factoren voorde
algengroei.Hoewel het aangevoerde water
gezuiverd is,isdoordegrote hoeveelheid
waterdiepasseert voldoende voedingstof
aanwezig voorgroei vanalgenen waterplanten in dezomer.Inde toevoersloten
wordtvan mei tot oktober tweewekelijks
gemaaid, maar dat isnietvoldoendeom
vormingvanslib tevoorkomen.Inde
normaal bedreven infiltratiekanalen ishet
slib indeloopderjaren tot enkeledecimetersaangegroeid. Maar indit stuk toevoerslootiselkehoeveelheid teveel.
Olsthoorn vertelde hoedezuigrobot als
belangrijkste hulpmiddel tot stand is
gekomen.In 1994kwam hij ophet spoorvan
deideeënvan het bureau Ewout Storm van
Leeuwen.In 1995iseenprototype gebouwd
vaneenonder water rijdende slibzuiger, die
later werduitgebreid met eenzand/slibscheiderenandere hulpmiddelen. Dankzij
het sinds 1995jaarlijkse schoonmaken van
deslootbodem met derobot isdeverstopping indetoplaag verdwenen.
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Eenbelangrijke rolishierbij weggelegdvoor
hetonderhoud vandekanaalbodcminden
natte.Afgelopen najaar zijn zuigproeven
uitgevoerd metdeeerdergenoemde robot.
Omdatdesituatieandersisdanin
LeiduinenLith,iseenaantalcomplicaties
tijdens deproefopgetreden.Eénvande
belangrijkste redenen isdatderobot(prototype)tekleinisvoorhetgrotewerk.
Inprincipeishetbesluitvooreenonderhoudsmethode indennattealgevallen,zo
beslootdeheerNgozijn relaas.Hoedateruit
gaatzien isonderwerpvandebeoogde
samenwerkingtussendewaterleidingmaatschappijen.

Lith

Hetprototypevondezujgrobot.(Foto:RobÜfnng).

Enschede
Ir.X.NgovanWMOvermelddeinhet
kortdehistorieendebijzondere bodemkundigesituatievanhet pompstation
WeerseloseweginEnschede(waarde
workshopwerdgehouden).DegrondwaterwinningaandeWeerselosewegstarttein1882
enbestond uiteenvacuüm hevelsysteem.
Doortoenamevande drinkwaterbehoefte
werdindejaren 50degrondwaterwinning
uitgebreid metinfiltratiewater uit het
Twentekanaal.Vorigjaar iseenstudie
verricht naardeoptimalisatie vande
bestaandeinfrastructuur enhet onderhoud
vanhetinfiltraticsysteem.Totopheden
wordtslechtseendeelvanhet infiltratiesysteemjaarlijks indendrogeonderhouden.Het
gaatomondiepekanalen waarvandekanaalbodemhogerisdandegrondwatetstand,met
eenkleineoppervlakte.
Deinzijgingssnelheden inde infiltratiekanalenzijn laagtotextreem laag,meteen
gemiddeldevancirca10centimeter perdag
voorhethelegebied.Methetoogopde240
centimeter perdaginLeiduinende 100-150
centimeter perdaginLith(zieverderopindit
artikel)verwachtWMOinWeerselosewegeen
verbeteringtekunnen halen.DatwilWMO
doendoordeinfiltrarie indekanalen teoptimaliseren,doorhetaanleggenvanfilterbedden,hetopzetten vanpeilen enzovoort.

Ir.S.Verheijden vandeWOBslootaan
meteenexposéoverdeervaringen inde
procfslootvanhetProject Infiltratie
Maaskant (PIM)bij hetpompstation Lith.Aan
dehandvanfoto's lietzijzienhoeslib
ontstond uitmassievelagendrijvende algen.
Blijkbaar bevattehetnutriëntenarmewater
waarmeedeplaswerdgevuld voldoende
voedingvooralgengroeiindezomer.Derol
vannutriëntdepositicuitdeomgevingachtte
zijminimaalvanwegeeenbufferzone rondde
procfsloot.Grafieken toonden hoede infiltratiesnelheid toenamnaeen,wegenswatertekortgedwongen,stopvanenigeweken.Het
droogvallenhersteldedesnel afnemende
doorlatendheid vandewaterbodem bijna
volledig.Enkelemaanden laterwasdeinzijgsnelheid weerdrastisch afgenomen.

Belangvan onderhoud
EwoutStormvanLeeuwenvattehierna
zijn artikeloververstoppendeenontstoppendeprocessensamen.Hijbenadruktederol
vanhetwaterbodemleven zoalsdatinLeiduin
enLithisaangetroffen. Gesteld werddatde
gravendebodemfauna (regenwormen, larven
engelecdpotigen)eenwaterbodem voldoende
doorlatend kan houden alseenreveelaan
afstervende plantaardige massatijdig wordt
verwijderd. Datkandoordewaterplantengroeidoormaaienenafvoeren tebeperkenen
doorhetverwijderen vanslibzodradat
ontstaat.
Indetweedehelft vanzijn voordracht
leiddehij uitdeomgevingsfactoren ende
biologischerandvoorwaardeneenaantal
functies afdieeenuniverseleslibzuiger moet
hebbenomineenstromende infiltratiesloot,
indiepeenondiepeinfiltratiekanalen enin
eentientallenmetersdiepgrindgatte
kunnen zuigen.Eenslibzuigerzouonder
waterrijdend endrijvend moetenwerken,
zowelvoor-alsachreruit,opeenvlakke
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bodemeneenhelling.Hetapparaat moet
dikkepakkettenzwaarslibendunne laagjes
lichtslibkunnenopzuigen,diepwoelen met
waterstralen,blad,takkenenstenen kunnen
opschuivenenzandvanhetslib kunnen
scheidenwaarbij hetzandinhetzuigspoor
achterblijft. Ditallesviaafstandsbesturingen
metGPSplaatsbepaling,veilig,duszonder
milieu-onvriendelijke stoffen, meteen
levensduur van20jaarengrootgenoegomin
relatiefkortetijd eengrootgebied tekunnen
bewerkenomverstoppingvoorteblijvenals
dealgengroeien.

Slibzuiger
Defirma KnoopenVisbaggerwerken
presenteerdehetontwerp vooreen drijvend
slibzuigsysteem datzijopuitnodigingvan
WMOhebbengemaakt.Het bestaatuiteen
dubbeleponton waartussen eenzogenaamde
ladderopenneerkanworden bewogen.
Hiermeekandebodem bereikt worden,variërendvanminderdanééntot tienmeter.De
lengtevandeladderisgelijk aandievande
pontonenkanopelkegewenste lengte
gebouwd worden.Deponton wordtvialieren
enkabelsdieopdeoeversverankerd zijn
voortbewogen.Alleaandrijvingen zijn elektrisch.Aanheteindevandeladder bevindt
zicheenenkelemetersbredezuigmond met
tweeslibpompen.Hetslibwordt vande
bodemafgeschraapt doortweenaarelkaartoe
draaiendevijzelsvanstaal[dikslib)ofvan
borstels(dunnelaagjes),een beproefd
systeem.Depontonweegtslechtsenkele
tonnen enkanmeteengewone hydraulische
graafmachine inenuithetwatergehaald
worden.
DefirmaTePas,devasteaannemer van
WMOvoorhetindendrogereinigenvan
infiltratiekanalen, slootdepresentatiesafmet
uitlegoverhun voorstel.In samenwerking
meteenbaggerbedrijf wilhetbedrijfde
bodemsvan infiltratiekanalen gaan afdekken
meteenverzwaard doorlatend geotextiel.Dit
zouperiodiekschoongezogenmoeten worden
dooreensoortonderwater-stofzuiger. Onder
deophetdoekaansluitendezuigmond bolt
hetdoekwatopzodathetwaternietalleen
vanvorenmaarookvanonderen toestroomt,
waarmeeookfijnslibonderhetdoekverwijderd wordt.
Debijeenkomst werdafgesloten metde
conclusiedatvoorinfiltratiekanalen onderhoud indennattehetstandaard onderhoudssysteemzalworden.WMOzalvoorlopigals
initiatiefnemer optreden bijnieuweontwikkelingenopditgebied.
E.StormvanLeeuwenenX.T.Ngo^

Werkaande winkel
voorWNWBdoorHSL
enverbredingA16
Inverbandmetdeaanlegvande Hogesnelheidslijn (HSL)isWaterleidingMaatschappij 'NoordWcst-Brabant'(WNWB)momenteelbezigeendeelvande transportleiding voorindustriewaterbij
Zevenbergschenhoekteverplaatsen.
DeWNWB moetopdezelocatieintotaal
77leidingenenvelekilometers kabel
verleggen,omdatdehuidige transportleiding
indewegligtvoordeverbredingvandeA16
endetoekomstige HSL.Vanwegede
toenemende belastingopdezeplaatsvande
leiding,wordt het nieuwedeel 16meter
dieperen5 merer opzijgelegd.Datgebeurt
doormiddel vaneengestuurde boringvoor
eenstalen waterleiding meteendiametervan
r,2meterovereenlengtevan650meteren
eendieptevan 18 meter.VoordeWNWB is
dezeboringdegrootstein haargeschiedenis.

grote trekkracht (2500ton)schuin degrond
inkanboren en trekken.
De'Maxi-rig'boort eerstmeteen kleine
diameter, waarna het boorgatgroter wordt
gemaakt met boorkoppen dieeengrorere
diameter hebben.Daarna wordtde nieuwe
stalen leiding in het boorgat getrokken.
Dezeleiding isvan 17,5mm dikstaalenis
van binnen gecementcerdenaande buitenkant bekleed met polyethyleen.Nadat deze
operatiesuccesvol isvoltooid,wordtde
nieuwe leidingaangesloten opdebestaande
leidingdoorhet inbouwen van prefab
koppelstukken.

Detransportleiding loopt nu vanafde
spaarbekkens inde
Biesboschnaar het
industriewaterproductiebedrijf
Zevenbergen. Parallel
aandezeWNWBindustriewaterleiding loopt een waterleidingvanDelta
Nutsbedrijven met
dezelfde diameter.
Dezeleidinggaat
dwarsdoor NoordBrabant naar
Zeeland.Deleiding
vandeWNWBvoert
degrondstofaan
voor industriewater
DewerkzaamhedenbijZevenbergseheuhock.
naarZevenbergen, dat
eenaantalgrote bedrijven inMoerdijk van
industriewater voorziet.
Het officieel vastgestelde traject vande

Groot project
Ruim 1300meter stalen leiding isbegin
april aandeoostzijde vande spoorlijn
Breda-Rotterdam aangevoerd.Hier wordt
tweekeer650meter leidinguitgelegd enaan
elkaargelast.Dekwaliteit vandenieuwe
leidingwordt voordurend gecontroleerd.
Aandewestzijde vandeA 16iseen'Maxirig'geplaatst,een boorstellingdiemet een

hogesnelheidstrein loopt 27kilometer lang
door hetverzorgingsgebied vandeWNWB
langsMoerdijk viaBredatotdegrensovergang Hazeldonk.Rijkswaterstaat gaat in
hetzelfde gebied rijkswegA16opverschillendeplaatsen verbreden ofverleggen.
Daarnaast moeten verschillende nieuwe
knooppunten worden aangelegd om
bestaande snelwegen teverbinden. Het
HSL/At6-project moet in 2005klaarzijn. «f
H20
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