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i. Inleiding
DeNVWaterleidingmaatschappij OostBrabant (WOB) treft voorbereidingen voor de
productie van drinkwater uit rivierwater.
Project Infiltratie Maaskant (PIM)moet vanaf
hetjaar 2000jaarlijks gaan voorzien in minimaal 12,5miljoen kubieke meter drinkwater.
Uiteindelijk zal deWOBbij PIM opjaarbasis
maximaal 50miljoen m3 oppervlaktewater
zuiveren tot drinkwater. PIM omvat devolgende onderdelen: het innamebekken, de
voor- en nazuivering, het infiltratiegebied, het
reinwaterpompstation en de leidingwerken
vanaf inname van rivierwater tot levering van
drinkwater aan het voorzieningsgebied.
Dit arrikel geeft een beeld van hoe met
vooronderzoek de mogelijkheden voor natuur
en waterhuishouding zijn verkend. Het
beschrijft de opzet en resultaten van een infiltratieproefgedurende ruim driejaar. De resultaten hiervan zijn inmiddels grotendeels in
het ontwerp van het project (DHV, 1996)verwerkt.

ling heeft het en welkegevolgen zijn er
voor de infiltratiesnelheid en waterkwaliteit?
ishet abiotisch milieu geschikt voor de
ontwikkeling van degewenste natuurdoeltypen?
vindt spontane vestiging plaats van soorten die behoren tot degewenste natuurdoeltypen, ofdient deontwikkeling van
deze natuurdoeltypen gestimuleerd te
worden via het inzaaien van bepaalde
soorten?

3. Materiaal en methoden
3.1 Beschrijving proeflocatie
Deproeven met betrekking tot het infiltratiecapaciteit en de waterkwaliteit vonden
plaats met behulp van een gegraven rechthoekig infiltratiepand (afb.i), dat in dit artikel
steeds isaangeduid met 'proefsloot'.

Afb. ;

2. Doelstellingen infiltratieproef
Deinfiltratieproef diende informatie te
geven over de infiltratiemogelijkheden, de
natuurontwikkeling en de waterkwaliteit ten
behoeve van het ontwerp van de voor- en
nazuivering en voorde inrichting van het
infiltratiegebied en de natuurzone. We wilden
vanuit de praktijk antwoord geven op de volgende vragen:
wat isde infiltratiecapaciteit, hoe verloopt
deze in de tijd en waar hangt deze van af?
hoe stroomt het infikraat naar de terugwinning, wat isde ruimtelijke verbreiding
in de bodem en welke reistijden vergt
bodempassage?
welke kwaliteitsveranderingen ondergaat
het infiltratiewater tijdens bodempassage,
en hoe ontwikkelen deze zich in de tijd?
hoe ontwikkelt zich slib op de bodem van
de proefsloot, welke chemische samenstel38
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Een deelstroom van het tot drinkwater
gezuiverde grondwater van de winning Lith
voedde deze proefsloot. Daarin infiltreerde het
water, stroomde het ondergronds richting
bestaande winning en werd het door de meest
westelijk gelegen pompputten teruggewonnen. De proefsloot besloeg een oppervlakte van
40x50m waarin gedurende ruim driejaar
gemiddeld 2300irU/d aan drinkwater is geïnfiltreerd.
3.1 H y d r o l o g i s c h e opbouw
De hydrogeologische opbouw van de
ondergrond ter plaatse van de proefsloot is
weergegeven in afb. 1.Het aan te vullen ie
watervoerend pakket bevindt zich tussen 1 en
47m-NAP.Tussen 27en 32m-NAP komt een
heterogene, slecht-doorlatende stoorlaag voor
met lateraal grote verschillen in weerstand.
Bij de aanleg van de proefsloot in 1993is
het klei/veenpakket van maaiveld tot aan de
bovenste zandlaag weggegraven. Her infiltratiebed en de binnentaluds bestaan uit van
elders aangebracht schoon wit zand.
^.^ Mennc|en
Tijdens de infiltratieproef zijn periodiek
metingen verricht aan:a.watertoevoer en
(grond)waterstanden; b.elektrisch geleidingsvermogen (EGV)van het grondwater in alle
beschikbare waarnemingsputten tijdens en
enige tijd na eenNaCl-dosering;c. samenstelling van het geïnfiltreerde reinwater in een
beperkt aantal waarnemingsfilters en d. dikte
en chemische samenstelling van zich op de
bodem van de proefsloot vormend slib. Het
meetnet bestond uit 12 waarnemingsputten
met in elke put 2tot 12 filters op dieptes van
NAP tot 50m-NAP.

Aanzicht natuursloot,proefsloot, meetnet,pompput PP.108, opbouwondergrond enstromingsrtchting
vangrondwater

proefsloot
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3.4 Proefopzet hydrologie
Gedurende de infiltratieproef is getracht
de waterstand m de proefsloot zo constant
mogelijk te houden op 3m+NAP.In het begin
van de infdtratieproef iseen tracerproef uitgevoerd die roweken duurde. Er is toen circa
120mg/l Cl"in de vorm van keukenzout
(NaCl) toegevoegd aan het infiltraat. Na
10weken isdezoutdosering (circa 360 kg/d)
gestaakt, maar isgetracht het peil in de proefsloot zoveel mogelijk constant te houden. Tijdens en enkele weken na de zoutdosering is
het EGVfrequent waargenomen in de meeste
waarnemingsfilters.
3.5 Proejbpzet waterkwaliteit
Omdat deproefsloot in het toekomstige
infiltratiegebied ligt, mag de chemie van het
gebiedseigen grondwater en de bodemopbouw
representatief geacht worden voor de toekom-
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Verloopvan hetin/iltratiedebietendeberekende inrreewccrstcind tijdens deinfiItrarieprocf[Zwombom, 1998]

stige situatie van PIM.Dat geldt echter niet
voor het tijdens de proefgebruikte infiltratiewater: er isnamelijk drinkwater geïnfiltreerd
in plaats van vootgezuiverd Maaswatet. Dit
betekent dat de waatgenomen kwaliteitsveranderingen van drinkwater vertaald moeten
worden naar een prognose voor Maaswater,
dat een andere chemische samenstelling kent.
Dat kan slechts door degemeten kwaliteitsveranderingen te interpreteren in termen van
processen en deze te kwantificeren. Deze processen zijn daarna op basis van algemene
hydrochemische principes vertaald naar de
situatie met voorgezuiverd Maaswater, waarvan de chemische samenstelling is ingeschat.
Deduur van de bodemreacties hangt niet
alleen afvan de kwaliteit van het infiltratiewater, maar ookvan de aard en voorraden aan
reactieve bodembestanddelen [Stuyfzand etal.,
1997].Daarom is uitvoerig aandacht besteed
aan chemisch bodemonderzoek. Met die informatie isvervolgens een volledige vertaalslag
getealiseerd,door voorgezuiverd Maaswater
met een bekende bodem telaten teageten volgens de waargenomen reacties met de voorraad aan reactieve bodembestanddelen. Met
behulp van de massabalansmethode [Stuyfzand en Vogelaar, 1998]zijn de diverse bodemreacties geselecteerd en gekwantificeerd.
1.6 Proejopzet natuurontwikkeling
Om de mogelijkheden van natuurontwikkeling te bestuderen is tevens een 'natuursloot' aangelegd. Denatuursloot beslaat ongeveer 20bij 45m en heeft taluds van kleiïgen
venig materiaal. Erzijn rwee typen taluds aangelegd met een verhang van respectievelijk 1:3
en v.6. De natuursloot wordt gevoed door
neerslagwater en water uit de proefsloot. Door
de aanvoerleiding en een overstort worden
peilfluctuaties > 50cm voorkomen. De helft
H2O
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GemiddelderelatieveconcentratievanenkeleredoxgevoeligeparametersversusAantalDoorspoelingenvande
Poriënmgeïnfiltreerd drinkwatertussen3 en15m-NAP[StuyfzanienVogelaar, 1958]

door kleine dierlijke organismen 'lost' namelijk een deel van de verstoppende laag vanzelf
op.Zolang de omstandigheden gelijk blijven
leidt een ander deel van het verstoppende
bodemslib tot een blijvende weerstandstoename. Door droogzetting van de proefsloot in
juni 1996isde detde seizoenspiek vootkomen.
Het slib is tenslotte in augustus 1996met een
onderwaterzuiger grotendeels verwijderd. Op
de taluds bleek zich nauwelijks slib te hebben
afgezet [Storm van Leeuwen, 1997].Naast
weerstand tegen stroming, leidt bodemslib
daardoor tevens tot splitsing in deelstromen:
langs de onbedekte taluds infiltreert meer, via
de bodem minder.
4.3 Resultaten van de tracerproef:
herkenning, verbreiding en reistijd van

van de taluds is ingezaaid met een zaadmengsel van kruidenrijke, matig voedselrijke graslanden (natuurdoeltype]. Deoverige taluds
zijn niet ingezaaid om spontane vestiging van
plantensoorten te onderzoeken. In de periode
1994-1997 isde ontwikkeling van de vegetatie
onderzocht in samenhang met de standplaatsfactoren bodem- en waterkwaliteit [Meuleman
etal.,

4. Resultaten en discussie
4.1 Infiltratiecapaciteit
Over de proefperiode van februari 1994 tot
en met mei 1997bedroeg degemiddelde infiltratiesnelheid i,z m/d en de verblijftijd in de
sloot 0,9 dagen. Het infiltratiedebiet varieerde
onder invloed van de stijghoogte in de omgeving,de onttrekking van pompstation Lith en
de intreeweerstand van de proefsloot. Met
behulp van regressie-analyse isdeze relatie
kwantitatiefbepaald [Zwamborn, 1998].Uit de
analyse blijkt dat wanneer de stijghoogre in de
omgeving één meter stijgt, de infiltratiecapa-

Tabel1.

4.1 Toename intreeweerstand dooralcjenhloei
Afbeelding 3 geeft het verloop van het
infiltratiedebiet en de berekende intreeweerstand weer. Wezien in het verloop van de
intreeweerstand in het voorjaar van 1994en
1995een typische seizoenspiek dieook in de
kustduinen met open infiltratie gevreesd is.
Oorzaak iseen voorjaarsalgenbloei (mogelijk vooral diatomeeè'n [Ketelaars en Ebbing,
1996])met een daaraan gekoppelde biogene
ontharding (kalkneerslag door CO,-opname).
Erontstaat op de bodem een slijmerige en verkittende laag die de intreeweerstand deels tijdelijk doet toenemen. Viaafsterving, omzetting door micro-organismen en verspreiding

Ca,SiO,

Fe,Mn,NH

Het aërobe drinkwater ondergaat tijdens
passage van de anaërobe bodem voornamelijk
kationuitwisseling en redox-reacties (tabel1).

0,NO;

CO,SO,As,Ni

wanneerenwaar

concentratie
afname

algengroei,biogene
ontharding
enslibvorming

tijdens infiltratie
indeproefsloot

Ca,0,,N05,Si02
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Deextra boorbeschrijvingen door aanleg
van het meetnet met waarnemingsputten
leidden tot verdere detaillering van de bodemopbouw. De resultaten van de infiltratieproef
leverden daarnaast een uitgebreide dataset om
de geohydrologische eigenschappen nader te
kwantificeren. Door het betrekken van onder
andere a.verblijftijden uit de tracerproef en
b. relaties tussen stijghoogtes en Maaspeil,
onttrekking en ontwikkeling van de intreeweerstand gedurende degehele infiltratieproef, isduidelijk geworden dat de opbouw
van de ondergrond zeer heterogeen is.Mede
hierdoor iseen meer gelaagde hydrologische
schematisatie ontstaan.

concentratie
toename

processen

redoxreacties:oxidatie
vanorganischestof
enpyriet

het injiltraat
Op basis van dedoorslagcurves van de
zoutpuls isdegemiddelde doorbraaktijd per
filter vastgesteld [Vetheijden, 1995]. Op basis
van EGV-meting en periodieke bemonstering
en chemische analyse van het infiltraat in de
waarnemingsfilters is tevens de ruimtelijke
verbreiding van het infiltraat in de bodem
vastgesteld.

4.4 Watcrkwaliteiisveranderingen tijdens
bodempassage
Voorelk meetpunt in de ondergrond zijn
degemiddelde reistijden vanafhet infiltratiepand bekend uit de tracerproef Omdat de
ondergrondse reistijden sterk variëren worden
de chemische processen zoveel mogelijk
geschaald langs dedimensieloze parameter
ADPofwel: hetAantal malen Doorspoeling van
het totale Poriënvolume. HetADP is vergelijkbaar met 'het aantal bedvolumina' in de zuivenngstechnologie.

Veranderingvanwaterkwaliteittijdensinfiltratie enbodempassagem ennabijdeproefsloot InfiltratiewatersreinwaterPSLith.

ad-endesorptie,
kationuitwisseling

40

citeit van de proefsloot halveert. Tijdens een
hoogwatergolf van de nabijgelegen Maas
neemt de stijghoogte in de omgeving van de
proefsloot vaak meer dan één meter toe. Bij het
toekomstige infiltratiesysteem dient dan ook
tetdege rekening worden gehouden met een
lagere productiecapaciteit bij een hoge Maasstand.

tijdens
bodempassage
2

4

De kationuitwisseling bestaat uit adsorptie van calcium en desorptie van ijzer, mangaan en ammonium. Deperiode van kationuitwisseling bepetkte zich in degoed doorla-
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Ruimtelijkeverbreidingvanwatertypeneind1996m areadriejaarinfiltratie[StuyjzandenVogelaar, 1998}
I =geïnfiltreerd drinkwater,nitraat-enzuurste/houdend(suboxisch);Ir=dito,zonderzuurstof,zonder
nitraatensulfaatongewijzigd(gereduceerd);I =alsI,dochmetsulfaattoenamcvanwegepyrietoxidatic;
Mr^gereduceerdMaasvlaktewater; Bj=diepanoxischBrabantsheuvelland (B)water(zondersulfaat)

tende lagen van 1 tot 25m-NAP tot de eerste
10tot 30ADPs.Dit betekent dat ondiep de concentraties ijzer, mangaan en ammonium al na
10tot 30ADPs bodempassage gelijk zijn aan
die van het geïnfiltreerde water (afb.4).
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plus neerslag van kiezelzuur de belangrijkste
reacties zijn. Uit de opgestelde massabalans
volgt verder dat zuurstof en nitraat beiden
organische stofoxideren maar dat pyriet alleen
door zuurstof wordt geoxideerd. In de pyrietlozezone blijkt dat er tevens zuurstof verbruikt wordt door nitrificatie van desotberend
ammonium.
4.5 Prognose kwaliteit na bodempassagc
Van grote betekenis voor een voorspelling
van kwaliteit van het te herwinnen Maaswater
is uiteraard de hydrologie van het toekomstige
systeem van kunstmatige infiltratie en
(terug)winning. Deze bepaalt immers hoe snel
de verdringing van gebiedseigen grondwater
door infiltratiewater verloopt, welk percentage
gebiedseigen grondwater uiteindelijk altijd
bijgemengd blijft worden, hoe snel de uitloging van bodembestanddelen verloopr en
welke bodemlagen in welke mate bijdragen

Bloemrijkevegetatierondomdenatuursloot

Door redoxreacties nemen de concentraties van zuurstof en nitraat af, die van koolzuur toe en neemt sulfaat alleen in de pyriethoudende lagen toe.Dit iste verklaren met
oxidatie van organische stof(afname zuurstof
en nitraat) en oxidatie van pyriet (afname
zuurstof en toename sulfaat). Deze reacties
duren in dezone zonder pyriet van 1 tot 8 mNAP circa 50ADPs,elders langer.Alleen in de
vrijwel pyrietloze zone bteken zuurstof en
nitraat op korte afstand van de ptoefsloot (< 20
dagen reistijd) echter al eerder door (na 10tot
30ADPs).Dit komt waarschijnlijk door een
gebrekkige reactiekinetiek; dus een langzaam
oxidatieproces. Dit betekent dat, op grotere
afstand, pas na > 50ADPde concentraties
zuurstof, nittaat, calcium, sulfaat en koolzuur
kunnen gaan naderen tot die van het infiltratiewater. Een verplaatsing van het nitraat- en
zuurstoffront wotdt bovendien ook tegengewetkt door het reactieve slib dat zich op de
bodem van de proefsloot vormt.
Na ruim 2jaar zien we tot de beschouwde
diepte van circa 45m-NAP,een bijna volledige
verspreiding van het drinkwaterinfiltraat
(afb. 5).Aan de bovenzijde bevindt zich een
dunne lens van Maasvlaktewater die richting
winning in dikte iets toeneemt.
Aan deonderzijde bevindt zich alleen in
de omgeving van de winning nog gebiedseigen Brabants heuvelland watet.
Met de massabalansbenadering is aannemelijk gemaakt dat de oxidatie van organische
stofen pytiet, kationuitwisseling en sorptie
H20
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aan het mengsel opgepompt water.
Per onderscheiden bodemlaag is met het
model EASY-LEACHER van Stuyfzand [in
prep.] berekend wanneer de bodem uitgeloogd
raakt aan:desorberend Fe2+,Mn 2 ' en N H , \
4

kalk, labiele en taaie organische stofen pyriet.
Afbeelding 6geeft een beeld van de belangrijkste veranderingen van het in de toekomst te
herwinnen Maaswater na bodempassage. De
voorlopige prognoses zijn gebaseerd op de
hydrogeologische schematisatie en modelberekeningen van Zwamborn etal.[1996].
4.6 VegetatieoMtii'ikkediKj
Het inzaaien met een zaadmengsel van
het gewenste natuurdoeltype heeft zoals verwacht positieve effecten op de ontwikkeling
van de vegetatie. Op de ingezaaide delen van
de natuursloot hebben zich in 1994en 199530
tot 40%meer soorten gevestigd dan in de nietingezaaide delen.Met name doelsoorten van
matig voedselrijke, natte graslanden vestigen
zich vrijwel alleen na inzaaien. Afbeelding 7
toont het aanzicht van de bloemrijke vegetatie
rondom de natuursloot.
Debodemkwaliteit is in 1994vastgesteld
en lijkt met betrekking tot de standplaatsfactoren basenverzadiging en stikstofbeschikbaarheid aan de standplaatseisen van de
gewenste natuurdoeltypen te voldoen. Op
grond van de bodemchemische analyses en
chemische analyses van plantaardig materiaal
isgeconcludeerd dat stikstof beperkend is voor
de groei van de vegetatie. De beschikbaarheid
aan fosfor in de bodem is relatief hoog. Indien
stikstofdaadwerkelijk beperkend isvoor de
groei,zal de hoge fosforbeschikbaarheid naar
verwachting de ontwikkeling van de gewenste,
matig voedselrijke natuurdoeltypen niet
belemmeren.
Degrondwaterkwaliteit voldeed met
enkele uitzonderingen aan de standplaatseisen
van de gewenste natuurdoeltypen. Naar verwachting zal,wanneer de infiltratie met
gezuiverd water uit deMaasgestart wordt, de
kwaliteit geheel aan de eisen van de gewenste
vegetaties voldoen [Meuleman etal,1998].

Conclusies
1. Mede op basis van de tracerproef is afgeleid dat deondergrond met fluviatiele
afzettingen zeer heterogeen isen daarom
een gedetailleerde hydrologische schematisatie vergt voot het verdere ontwerp.
2. In de toekomstige situatie dient terdege
rekening gehouden te worden met een
toename van de intreeweerstand. Het
infiltratiedebiet kan in de toekomstige
situatie van PIMverder periodiek teruglopen door een hoge waterstand van de
Maas.
3. Met behulp van de massabalansmethode
bleek het mogelijk diverse bodemreacties
42
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Verloop van enkele parameters in de toekomstige situatie van PIM [Stuyfzand en Vogelaar, 1^98]

te selecteren en te kwantificeren en zó een
gerichte prognose te realiseren voor de
toekomstige infiltratie van Maaswater. De
belangrijkste reacties zijn oxidatie van
organische stofen pyriet, kationuitwisseling en sorptie plus neerslag van kiezelzuur.
4. Het abiotisch milieu biedt goede perspectieven voor deontwikkeling van de
gewenste natuurdoeltypen. Inzaaien
bespoedigt de vestiging van gewenste
soorten.
5. Met gerichte proeven voorafgaand aan het
ontwerp van een grootschalig infiltratiegebied iseen betere voorspelling mogelijk
van de hydrologie en kwaliteit van het
terug te winnen water.
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