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Diepinfiltratie wordt al eenaantal jaren toegepast in deNederlandse àvantn. Toepassing in veenweidegebieden istamelijk nieuw. NVWatermaatschappij Zuid-Holland Oost ( W Z H O j begon in
151514 mct ^eeerste praktijkproeven met diepinfiltratie. Vanaf 1995nekt het onderzoekzich op het
infiltreren enterugwinnen van voorgezuiverd WRK-water bij Langerak.Afhankelijk van de resultatenzal WZHO in het begin van devolgende eeuw met diepinfiltratie in destijgende behoefte aan
drinkwater voorzien.
WZHOiséén vandedrie waterleidingbedrijven inZuid-Holland. Ieder vandezedrie
heeft eeneigen wijze vanwaterwinning. WaterbedrijfEuropoort voorzietRotterdam en omstreken vandrinkwater uit direct gezuiverd
Maaswater. DuinwaterbedrijfZuid-Holland
levertookMaaswater,gezuiverd in de duinen,
aan Den Haagen debollenstreek.WZHO isde
grondwaterpoot binnen deprovincie.Zij produ-

ceertdrinkwatet uit grondwater en oevergrondwater.Vanwegede negatieveeffecten van conventionelegrondwaterwinning ophet milieu
werkt WZHOaan een voorhet veenweidegebied
nieuwe methode van winning en zuivering:
diepinfiltratie. Voorgezuiverd oppervlaktewater
wordt geïnfiltreerd indeondergrond en na een
verblijfvanminimaal enkelemaanden opgepompt en gezuiverd tot drinkwater

Dnnkwaterberadingviadiepiiijiltratic.
drinkwater

(afbeelding 1).Dezemethode combineert de
goede kanten vanoppervlaktewater en grondwater:geringe milieu-effecten, goede waterkwaliteitdooruitgebreide bodempassageeneen
hogeleveringszekerheid bij calamiteiten.
Door Kiwazijn in 1994de mogelijke bronnen voor diepinfilttatie in kaart gebracht.
Medeop basis hietvan is besloten om van
medio 19516tot afgelopen voorjaar proeven uit
te voeren met voorgezuiverd water uit deLek
afkomstig van NVWatertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK)in Nieuwegein.
Alstoekomstige locatie voor een diepinfiltratiesystcem op praktijkschaal is door
WZHO voor Langerak gekozen (foto 1 en
afbeelding 2).
Deproeven zijn tesplitsen intwee hoofdaspecten:zuiveting en infiltratie. Dezuiveringsproeven dienen zicht tegeven op de
benodigde extra zuiveringsstappen om WRKwater zonder problemen te infiltreren
(Timmer e.a., 1997].Dit artikelgaat met name
in op de infiltratieproeven.
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De infiltratieproeven met voorgezuiverd water
Deinfiltratieproeven dienen informatiete
geven over putverstopping (optreden en
remedie)en waterkwaliteitsveranderingen tijdens bodempassage. De resultaten worden verwerkt in het ontwerp van een diepmfiltratiesysteem in de praktijk en de dimensionering
van een nazuivcring.
Omdat ergeen transportleiding loopt
tussen Nieuwegein en Langerak, is het praktisch onmogelijk WRK-water in Langerakte
infiltreren. Die leiding komt erpas alsbewezen isdat diepinfiltratie van WRK-water
mogelijk en wenselijk is.Voorde infiltratieproeven betekent dit dat proeven zowel plaatsvinden op het WRK-terrein in Nieuwcgein als
in het waterwingebied in Langerak.Tabel1
geeft een overzicht van demetingen voorafgaand en tijdens de proeven.
Vertaling van de resultaten van de proeven
in Nieuwegein naar de toekomstige situatiein
Langerak ismogelijk omdat bij de proefopzet
isgestreefd naar een identieke infiltratie-
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Ligging proeflocaties.
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Viapraktijkproeven onderzoekt WZHO de mogelijkheid om WRK-water te infiltreren in de
diepere zandlagen in het veenweidegebied. Het onderzoek richt zich met name op mogelijke
putverstopping en de invloed van bodempassage op de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.
Dit met het doel informatie te krijgen voor het ontwerp van een diepinfiltratiesysteem in de
praktijk en dedimensionering van voor- en nazuivering.In dit artikel wordt een beeld gegeven van de proeven en de resultaten in de periodejuli 1996-maart 1998.Geconcludeerd wordt
dat diepinfiltratie ookinhet veenweidegebied goede perspectieven biedt.
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Simulatie met meeloopfilters
doel/

meetmiddelen

overzicht metingen

onderdeel
verstopping

infiltratie-en

nulmetingvoorafgaandaandeproeven
-putproef

verloop

waamemingsput

-flowmcting

monitoringtijdensdeproeven
-drukininfiltratieputenomstortingen
inwaarnemingsfikers (automatisch)
-peilingenstijghoogteinfiltratieputen
waarnemingsfikers(handmatig)
-infilttaticdcbiet,O,,remperatuur,
EGV,pHentroebelheid infiltratiewater
(automatisch)

kwaliteitsverandering
tijdensbodempassage

hydrologische

geen

meeloopfilters
meetraaivan
infiltratie-tot

-MFIenAOC(handmatigenautomatisch)
-metingdrukvalovermeeloopfilters
-debietovermeeloopfilter

-simulatiegrondwatestroming
-simulatiedoorbraakinfiltratie-

-chemischeanalyses infiltratiewater,
grondwaterinwaarnemingsputten

onttrekkingsput

water(ZSDeSteeg)
-chemischeanalysesvan
grondwater
-zoutwaters
-analysevangrondopreactieve
bestanddelen,porositeit,uit-

en onttrekkingsput
-zoutwachtets
-infiltratiedebiet
-onttrekkingsdebiet

wisselingscapaciteit(CEC)en
chemischemeeloopfilters
Tabel1.

korrelgrootteverdeling
analysevangrondopreactieve
bestanddelenenCEC

chemischeanalysesvan
influent eneffluent

Naast de ptaktijkinstallaties m Nieuwegein en Langerak, waarmee daadwerkelijk
infiltratie in het te infiltreren pakket wordt
uitgevoetd, isookgesimuleerd met een zogenaamde meeloopfiketopstelling (Schippers
e.a.., 1989).De meeloopfilters waren opgesteld
bij WRKom in totaal zeven grondkolommen
gedurende de infikratieptoef te doorspoelen
met WRK-water. Ieder meeloopfilter bestaat
uit een verticale ptoefkolom gevuld met een
laagomstortingsmatetiaal en een laag
materiaal uit deondergrond. De grondmonstets waten zowel afkomstig uit de watervoerende zandpakketten in Langerak als uit
Nieuwegein. Met demeeloopfilters kunnen
processen rondom de infiltratieput bovengronds gesimuleerd wotden.Zo kon op eenvoudige wijze een grondmonster uit Langerak
doorspoeld worden met WRK-watet uit
Nieuwcgein.Afhankelijk van de te volgen processen, putverstopping of kwaliteitsverandering, spreken wij hier van hydrologische en
chemische meeloopfilters. Door meeloopfilters versneld tedootspoelen kan het
verstoppingsverloop ofde kwaliteitsverandering van depraktijksituatie geëxtrapoleerd
worden.

Overzichtopzetinfiltrarieproeven.

Resultaten
Verstopping van putten
situatieopbeidelocaties.Hierbij isrekening
gehouden met infiltratie in vergelijkbaregeohydrochemische milieus (Formatie van Harderwijk), kwaliteit van het infiltratiewater, boorwijzeenafwerking van deinfiltratieput en infiltratiesnelheid.Daarnaast zijn voorhet verkrijgen
van aanvullende informatie oververstopping en
overdechemische reacties tijdens bodempassage
onder anderezogenaamde meeloopfilterproeven
met grondmonsters uitgevoerd.
Infiltratkproeven in Nieuwecjein en Langerak
Op het WRK-terrein isgedurende anderhalfjaar in het tweede watervoerend pakket
continu 40m 3 /u voorgezuiverd water geïnfiltreerd en t50meter verderop weer onttrokken.
Tussen de infiltratie- en onttrekkingsput zijn
waarnemingsfikers geplaatst om de
omzettingsreacties in de ondergrond in de tijd
en naar plaats te volgen. Om gedurende de
proefaltijd te voldoen aan de toetsingswaarden van het Infiltratiebesluit Bodembescherming (IB)is uit voorzorg voor de
infiltratieput een actief-koolfilter geplaatst
(zie foto 2). Verder isgestreefd naar een geringe
verstoppingspotentie van het infiltratiewater.
Indicatoren hiervoor waren onder meer, ontleend aan Schippers ca. (1989)en Hijnen en
Vander Kooij (1992)de membraanfiltratieindex:MFI < 3s/l2en assimileerbaar organisch koolstof AOC< ro ug/1.
Gelijktijdig vond op het terrein van
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zuiveringsstation DeSteeg in Langerak eveneens infiltratie en terugwinning met monitoring van de waterkwaliteit in tussenliggende
waarnemingsfikers plaats. In Langerak is echter het effluent vanzuiveringsstation DeSteeg
gebruikt als infikratiewatet. Om het oxidatievermogen van het geïnfiltreerde drinkwater in
Langerak vergelijkbaar te maken met het
WRK-water isgedurende degehele proef
NaNO, gedoseerd. Alstracer isgedurende een
maand NaCl toegevoegd.

Foto1.

Lanejcrak,zuiverin^sstationdeSteeg
—I M

De infiltratieput op het WRK-tettein verstopt niet; die op het zuivetingsstation in
Langerak daatentegen wél.Afbeelding 3geeft
een beeld van het verstoppingsvetloop op
beide locaties.Het verschil in verstoppinggedrag kan niet verklaard worden met de
gebtuikelijke indicatoren MFI enAOC:deze
zijn voor beide proeflocaties nagenoeg gelijk.
Nader onderzoek wijst uit dat de verstopping
van de infiltratieput in Langetak is veroorzaakt dooi uitvlokkende test-ijzet deeltjes
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Fotoz.Kolomproefcontainerenactie/kool-filterophetterreinvanWatertransportmaatschappijRijn-Kennemerland.

menswaardigeverbeteringvandeverstoppings-indicatoren MFIenAOC.

(Fe(OH);) inhetdrinkwater vanZSDeSteeg.
Uithetverstoppingsverloop bij WRK
blijkt datdevoordeproefgekozen aanvullendevoorzuiveringvanWRK-watermetactief
koolindepraktijk afdoende is.Ditwordt
ondersteund doorderesultaten vandevoorzuiveringsproeven:aanvullendelangzameof
snellezandfiltratiestappen gevengeennoe-

Ajb. 3

Kwaliteitsveranderiry tijdens bodemyassage
Zuurstof-ennitraatrijk infiltratiewater
verdringtgaandeweghet oorspronkelijke
diep-anoxischegrondwater.Viaredoxreacties
wordenreactievebestanddelen zoalsorgani-

Verstoppingsverloop van infiitratieputten bij De Stee^ en IVRK.
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sehestofenpyrietomgezettot (waterstofjcarbonaatensulfaat. Kationuitwisseling zorgt
daarnaastvoornaleveringvanijzer, mangaan
enammonium aanhet infiltratiewater.
Dankzijdekalkoververzadigingvanhet
infiltratiewater inLangeraklostergeenkalk
op.InNieuwegein lostdaarentegen welkalk
op:deconcentratiecalciumneemtertoemet
tweetot25mg/l.Desporenelementenarseen
ennikkelnementijdens bodempassageop
beidelocatiestijdelijk toe.Beideelementen zijn
afkomstig uiroxiderendpyrietenwordendaarnaweergeadsorbeerdaanbodembestanddelen.
MetbehulpvandoorWZHOopgegeven
hydrologischerandvoorwaarden ismethet
modelEASY-LEACHER(Stuyfzand ca.,1998)
eenprognosegemaaktvandekwaliteitvanhet
gewonnen waternadiepinfiltratie. Hierbijis
gesimuleerd datWRKwaterteLangerakwordt
geïnfiltreerd enteruggewonnen.Afbeelding4
geeft eenbeeldvandebelangrijkste veranderingen.Opbasisvandezevoorspellingen ishet
goedmogelijkeennazuivering tedimensioneren.
Conclusies
Depraktijkproeven wijzen uitdataanvullendevoorzuivering vanWRK-watermetactief
koolvolstaatomzoweltevoldoenaanhetIB
alsookputverstopping tevoorkomen.
Opbasisvanmeetgegevens vanbeide
proeflocaties ishetmogelijk deoptredende
bodemreacties tekwantificeren bijeventuele
infiltratie vanWRK-waterinLangerak.De
belangrijkste reactieszijn oxidatievanpyriet
enorganischestof kationuirwisselingen tijdelijke mobilisatievanarseenennikkel.
Depraktijkproeven voorafgaand aanhet
ontwerpvaneendiepinfilrratieproject geven
goedeinformatie omtrentdeopzetendimensioneringvanvoor-en nazuivering.
Geconcludeerd wordtdatdiepinfiltratie in
hetveenweidegebiedgoedeperspectieven
biedt. «T
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