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kegelmin ofmeeropzijn plaats.Bijhetuit
productienemenvandebetreffende bron,
verplaatstdezoutwaterkegel zichmetde
grondwaterstroming naardeaangrenzende
bronnen,waardoordezeverziltrakeneneveneensbuiten bedrijfgenomen worden. De
productiecapaciteit vraagtechterom
voldoendebeschikbare bronnen.Eerderverlatenbronnen moetenopnieuwingebruik
genomen worden.Somsblijken dieweerzoet
watet televeren.Ditgelukzalechtervankorte
duur blijken.
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eenogigertuzminhet
puttenveld

Het alternatief
Bronnenverlaten helptdusniet.Het
alternatiefis omdeverziltebronneninbedrijf
tehouden.Ditmoetalleenwelopeenwijze
dieervoorzorgtdathetchloride-gehaltevan
hetgeproduceerde drinkwater benedende
drinkwaternorm blijft. Ditkanbetekenen dat
decapaciteit vandeonderwaterpomp inde
bronomlaagmoet.Alsdebronmaar regelmatiggenoeginbedrijfis, kanookeenkleinere
onttrekkingscapaciteit dezoutwaterkegelop
zijn plaats houden.Daarnaastzalhetongewenstzijn datmeerderebronnen meteen
hoogchloridegehalte tegelijk inbedrijfzijn.
Ermoetduseen'slimme'opschakelvolgorde
bedacht worden.HierkomendeCyclops in
beeld.

IR. N. VAN DER M O O T , WATERLEIDINGMAATSCHAPPI J D R E N T H E

Veelzogenaamde 'cluster'-velden inNederland hebbentekampen methetoptrekken van zourwaterkegels.Doorhet invoeren vanCyclops(cyclischeopschakclschema's)voordebronnen binnen hetclusterveld isditprobleemgoed tebeheersen.Daarnaast zijn Cyclopsessentieel binnen monitoringsystemenvoordegrondwaterkwaliteit.DeCyclopsmakenhetmogelijk deanalysegegevensoverde kwaliteit van hetopgepomptegroiidwaterperpompputeenduidig teinterpreteren.
Vaakkrijgenjuist debronnen inhet centrum
vaneenwinning temakenmetproblemenals
gevolgvan hetoptrekken vaneenzoutwaterkegel.

Veelbronnenvelden hebbenhetkarakter
vaneenzogenaamd 'cluster'-veld.Alsdecapaciteitvandewinningmoetworden uitgebreid,
worden binnenhetwaterwingebied bronnen
bijgeboord. Deenigeoverweginghierbijis
vaakdatdeafstand totnabijgelegen bronnen
niettekleinmagzijn.Doordebeperkingvan
degrensvanhetwaterwingebied krijgthet
bronnenveld hetvoorkomen vaneenkluitof
cluster vanbronnen.Sterkvereenvoudigd kan
menzicheenstromingsbeeld voorstellen,
waarbijde bronnen dieaandebuitenkantvan
decluster liggen,hetgrondwater mooihorizontaalaantrekken.Debronnen inhet
centrum vanhetveld kunnen hetwater
slechtsvanbovenenvanonderaantrekken;in
gevalvaneenwinningondereenkleilaag,zelfs
alleen vanonder.Indedieptebevindtzichin
grotedelenvanNederland eenzoutwaterlaag.

De slechte remedie
Alseenzoutwaterkegel isopgetrokkenen
hetzoutewatereenprobleemisgeworden,
moethetprobleemopgelostofopzijn minst
hanteerbaar gemaakt worden.Watmet name
inhetverledenvaakgebeurde isdatde
betreffende bronnenuitproductie werden
genomen.Nieuwebronnen werden bijgeboord,ofresterendebronnen werdenzwaarder
belast;deproductiemoetuiteraarddewatervraagkunnen blijven dekken.Ditblijkt echter
meestaléénvandeslechtstdenkbareoplossingentezijn.Zolangdeverziltebronin
bedrijf is,blijft deopgetrokken zoutwater-

Cyclops
HetprincipevaneenCyclopsiseenvoudig.Ontwerpeenvasteopschakelvolgordevan
allebeschikbarebronnen.Debronnen vooraanindevolgordekomenalseersteinbedrijf
Verderopinderijzullendebronnengaan
pendelen:neemtdewatervraagtoe,dan
komenzein;neemtdevraagaf,danworden
zeweeruitgeschakeld.Vaakzalblijken datde
bronnen vooraanindeopschakelvolgorde
vrijwel continuembedrijfzijn, terwijlde
bronnen geheelachteraan hooguit opeen

PompstationAssen(onmekhngsverdding 15198).

PompstationAssen(onttrekkimjsveraVlimj 1995).
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Assen
Dat Cyclopsecht kunnen wat ze beloven,
wordt hier geïllustreerd aan de hand van de
caseAssen;een clusterveld, waarbij grondwater wordt gewonnen onder een dik pakket
potklei.Hier is ter beheersing van het
chlondeprobleem in oktober 1996een Cyclops
ingevoerd. Uit de afbeeldingen ia en ïb blijkt
dat alsgevolg van de Cyclopsde verdeling van
de onttrekking binnen het puttenveld veel
gelijkmatiger isgeworden. Deputten die in
het centrum van het veld liggen, draaien weer
volop mee in het productieproces. De enige
variatie binnen de onttrekkingsverdeling
wordt veroorzaakt door het verschil in de
capaciteit van de onderwaterpomp in iedere
pompput.
Alswevervolgens de afbeeldingen 2aen
2bbeschouwen, zien wedat de chlorideverde23-1999
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extreme dag soms even in bedrijf komen. Het
isechter gewenst dat alle bronnen met een
vaste regelmaat in bedrijf komen. Bij het
hanteren van een strikte opschakelvolgorde
kan dit alleen door dagelijks bij een andere
bron in de opschakelvolgorde in te steken.
Hier komt het 'cyclische'om de hoek kijken:
dagelijks worden de (bijvoorbeeld twee) bronnen diegeheel achteraan in de opschakelvolgorde staan,geheel naar voren gehaald. Wordt
hier strikt de hand aan gehouden, dan zal
binnen één cyclus iedere bron één dag geheel
vooraan in de opschakelvolgorde hebben
gestaan, waarna hij geleidelijk wordt doorgeschoven totdat hij geheel achteraan in de
opschakelvolgorde staat. Bij het vaststellen
van deCyclops zal wel wat gepuzzeld moeten
worden, zodat twee bronnen met hoge
chloride-gehalten zo min mogelijk gelijktijdig
in bedrijf zijn. Hierdoor wordt het water uit
zoute bronnen op ieder moment optimaal
gemengd met zoet water uit de niet verzilte
bronnen.
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PompstationAssen(chlondc-verdclnig1995).
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PompstationAssen.'chloride-verdeling1998).

ling binnen het puttenveld sterk afgevlakt is.
De putten met een laag chloridegehalte
hebben een onveranderd laaggehalte. De
putten met een hoog chloridegehalte in 1995
zijn door de sanerende werking van de
Cyclops fors gedaald.Zo ishet gehalte van
pompput 20gedaald van H5mg/1m 1995,toen
de put vrijwel niet in bedrijf was, naar 58mg/!
begin ditjaar.
Uiteraard is het chlondegehalte in een
aantal putten na invoering van de Cyclops in
eerste instantie gestegen. Dit was echter voorzien en het logischegevolg van het saneren
van de m het verleden opgetrokken zoutwatcrkegels. In veelgevallen wasde stijging echter
zeer kortdurend en vertoonde vervolgens een
continue daling tot op heden.
Uit de box-whisker-tijdreeks uit afbeelding 3isduidelijk het effect van deCyclops de
zien voor het gehele puttenveld. In de boxwhisker geeft de bovenkant van de dunne lijn
(debovenste whisker) de maximale aangetroffen chlorideconcentratie binnen het puttenveld aan. Deonderkant van dedunne lijn (de

onderste whisker) de minimale concentratie.
De bovenkant van de dikke balk (debox) geeft
het chloridegehalte weer, waar75procent van
de pompputten met hun chloridegehalte
onder zitten. Deonderkant van de dikke balk
geeft het gehalte weer waar 25procent van de
pompputten met hun chloridegchalte onder
zitten. Het horizontale streepje door de balk
geeft het gehalte weer waar 50procent van de
pompputten met hun chloride-gehalte onder
zitten. Duidelijk valt uit de afbeelding op te
maken, dat na invoering van deCyclops,de
maximale concentratie direct lager wordt. Dit
islogisch, omdat de pompput met het hoogste
gehalte nu regelmatig in bedrijfis. Hierdoor
wordt door deze pompput meer water
onttrokken. Dit betekent dat de put wat meer
water horizontaal gaat aantrekken, waardoor
bijmenging optreedt met zoeter water. De
daling in de maximale concentratie zet zich
vervolgens sterk door. Verder blijkt dat het
75-percennel vertraagt reageert door eerst licht
te stijgen en vervolgens weer de dalen.
Hetzelfde beeld kan worden onderscheiden bij

PuttenveldAssen('kengetallenchloride-concentratiepompput/liters).
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PompstationAssenpompput11 (/ïlterdicptr:82.5-106.75m-mv).

aan indeCyclopsstaat,wordtdezebemonsterd.Hierdoor isiederekeerdateen pompput
wordt bemonsterd dehydrologische situatie
tijdens debemonstering vergelijkbaar metde
vorigebemonsteringsronde.Immersdevorige
keerwasdepompput eveneens24uur in
bedrijfenwaren alleoverigepompputten op
een vergelijkbare wijze in bedrijf(geweest).

het 5o-f)crccnticl. UitdecaseAssenkan
wordengeconcludeerd,datCyclopseen krachtig instrument kanzijn bijhet beheersenvan
dewaterkwaliteit binnen eenputtenveld.
Monitoringsystemen
g r o n d waterkwaliteit
Doordatdeschakeling binnen het puttenveld nuéénduidig isvastgelegd, ishetook
relatiefeenvoudigomoptimaal vergelijkbare
ruwwatermonsters uit depompputten te
nemen.Telkensalsdepompput 24 uur voor-

Hetenigenadeeldat hieraan kleeft, isdat
een puttenveld niet meervolledigopéénof
tweedagen kan worden bemonsterd. Doorde
Cyclopsendedaaraangekoppelde bemonste-

ring,kunnen perdagniet meer putten
worden bemonsterd dan hetaantal datdagelijkswordt doorgeschakeld. Debemonstering
vanhetgeheleputtenveld neemtdaardoor
aanzienlijk meer tijd in beslag.Voordeeliswel
datdeanalvsereeksen dieopdezewijze
worden opgebouwd,veeléénduidiger zijn.
Hetchloridegehaltcwordt niet meerbeïnvloeddoor dewaan vandedag':hetwelof
niet regelmatig inbedrijf zijn vandepompputten. Uit hetverloopvan het chloridegehalte inpompput 11 (zieafbeelding 4) valt
duidelijk uit het regelmatiger worden van het
patroon optemaken,wanneerdeCyclopsde
exploitatieovernam:vanafeind 1996. Het
chloridegehalte loopteerst sterkop,doorhet
meerin bedrijfzijn vandeput.Vervolgens
treedteencontinuedaling in.Vanafhet
moment van invoeringvandeCyclops blijkt
bovendien hetchlondegehalteniet meerbeïnvloed tewordendoorzwervendezoutwaterkegels.Het rustiger verloopvande tijdreeksen
kan het prognosticeren vandeonttrokken
waterkwaliteit perpompput aanzienlijk
vereenvoudigen. Hierdoor mag bovendien
worden aangenomen datdeprognoseeenstuk
betrouwbaarder wordt.Kortom,reden teover
omdeeenogigereusdeexploitatievanhet
puttenveld voorzijn rekeningtelaten
nemen.*
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Perfecte ECOcombinatie
Pe ECOnomische en ECOIogische
magflowmeter type ECOFLUX
• Aantrekkelijke prijs
• Gunstige prijs
kwaliteitsverhouding

DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter
W e r e l d w i j d zijn er al meer d a n
10.000 units geplaatst.

• Nieuwstemicroprocessor technieken
• Brede inzetbaarheid

Continu zandfilter voor

• Opnemer standaard
metTeflonPFA
bekleding

behandeling van d r i n k w a t e r
proceswater voorbereiding
huishoudelijk afvalwater
water recycling
behandeling industrieel
afvalwater

• Standaard mA.impuls
enststusurtgang
• Meetlout <0,5%
meetwaarde
• DruktrapPN16
• Mediumtemperatuur
maximaal 120°C

Biologisch filter voor
nitnficatie/denitnficatie van
huishoudelijk afvalwater
nitnficatie/denitnficatie
van industneel afvalwater

• Beschermingsgraad
standaard IP 67
• Materiaal voor 99 %
recvcleba;r
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Waterlmk Benelux BV
Postbus 522
1940 AM Beverwijk
Telefoon 0251 210012
Telefax 0251 224017
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