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Macharen:regeneratievan
meerderevormenvan
yutverstovmng
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DeNVWaterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB)heeft altijd problemen.gehadmethet
optredenvanputverstopping ophetputtenveldMacharen.Heteffect vanregeneratieswasmaty,
watnooptetot/requentregenererenennaenkeleregeneratiesvervangenvanputten. Ditwasreden
voorWOBomsamenmetKiwaeenswatdieperophetoptredenvanputverstopping in tegaan.
Uiteindelijk bleekhetmogelijkomdrietypenputverstoppingteonderscheiden,namelijk verstopping
opdeboorgatwandenverstoppingvandejllterspleten dooraccumulatievanijzerhydroxidenen
waarschijnlijk mangaancarbonaat. Deaanwezigheid vanmangaancarbonaatmoetnogmineralogischwordenbevestigd.Accumulatievanmangaancarbonaatalsoorzaakvanputverstoppingis
nognieteerdergerapporteerd. Puttenveldenwaarmeerderevormenvanverstopping optreden,zijn
zeeruitzonderlijk;eris inNederland nognieteerderovergerapporteerd.

Hetputtenveld Macharen ligtdriekilometer ten noordenvanhetcentrum vanOss
(zieafbeelding 1) ineenriviervlakte,doorsnedendoorafwateringssloten. Deslingerende
loopvandeMaaszorgdevooreenheterogene
bodemopbouw.
Hetputtenveld bestaat uit tweeseries
putten vanrespectievelijk 21 (201 t/m 221)en
19putten (301 t/m 319).Dediameter vanhet
putfilter bedraagt471 mm.Hetputfilter is
gewoonlijk tussen8 tot 18mminusmaaiveld
geplaatst,bijenkeleputten tussen8encirca
45
m-mv.Vanwege
brakwater iseendiepere
ifj 111-llJ.V.
V4I
niet
mogelijk.
filterstelling
Deputtenzijn uitgerust metonderwaterpompen vancirca30mVh.Devergunningshoeveelheid bedraagt6,7.ïo*m3/jaar.
Deputverstopping valtopdooreen
toenamevandeafpomping indeloopvande
tijd.Afbeelding 2 toont hetverloopvande
afpomping vandeputten 204,205en211.
Hieruit blijkt datdeafpomping vanaf1991
toeneemt.
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Plaats van de verstopping
Metbehulp vanwaarnemingsfilters inde
omstorting ishetmogelijk delocatievande

HetputtenveldMachoren.

vetstopping teachterhalen. Het verschilin
afpomping tussen puten waarnemingsfilter
indeomstorting tijdens bedrijfis hierbij
gedefinieerd alsde intreeweerstand.
Deputten inMacharen zijn uitgerust met
tweewaarnemingsfilters indeomstorting,
namelijk éénaandebovenzijde enéénaande
onderzijde vanhetputfilter. Afbeelding 2geeft
tevenshet verloopvandeafpomping vanbeide
waarnemingsfilters indeomstorting. Hieruit
blijkt dat input 204het verloopvande afpomping indewaarnemingsfilters samenvalt met
dieindeputzelf:deput verstopt zonder
intreeweerstand.
Bijeen toenamevandeafpomping zonder
toenamevandeintreeweerstand isde verstoppinggelokaliseerd voorbij het waarnemingsfilterindeomstorting.Eenvoudighcidshalve
wordtdezesituatieomschreven alsverstopping vandeboorgatwand.
Bijdeputten 205en211 valtde afpomping
inhetondiepewaarnemingsfilter niet samen
metdieindeput zelf deputten verstoppen
meteen intreeweerstand.
Indiendetoenameinde afpomping
gepaardgaat meteen toename indeintreeweerstand isdeverstopping gelokaliseerd
tussen putenwaarnemingsfilter. Eenvoudigheidshalvewordtdezesituatieomschreven als
verstopping vande filterspleten.
Oorzaken
Ophetputtenveld Macharen verstoppen
sommigeputten zonderenandereputten met
intreeweerstand,ofandersgezegd bij
sommigeputten isdeverstopping opdeboorgatwand gelokaliseerd,enbijandereputten in
defilterspleten.Aandit verschil inplaatsvan
verstopping ligteenverschil inoorzaak ten

grondslag.Dealofnietaanwezigheid vaneen
intreeweerstand vormtdaaromeen belangrijk
onderscheidend criterium bijhet opsporen
vandeoorzaakvandeverstopping (vanBeek,
1995)-

aan menging vanredoxgevoelige parameters
enandereneerslagvormende parameters.
Men^in^ met redox^evoelùje parameters
Inditgevaltreedt langsdebovenzijde van
hetputfilter grondwater binnen dateen
oxidatiemiddel bevat,namelijk zuurstofof
nitraat,enaandeonderzijdegrondwaterdat
gereduceerdestoffen bevat,namelijk ijzer(II),
mangaan(II)ofmethaan.Zodradeze stoffen
metelkaarincontact komen kunnen neerslagen ontstaan,zoalsmangaanoxyden en ijzerhydroxiden.Het verloopvandezeprocessen
wordt vaakbiologisch bevorderd, waarbij
tevensgrote hoeveelheden biomassa kunnen
ontstaan. Dit isvooralhetgevalbijdeoxidatie

Verstoppingvandefiltersplcten
Verstoppingvandefilterspletentreedtop
doormengingvanverschillende watertypen.
Indatgevalisdechemischesamenstellingvan
hetgrondwater dataandebovenzijde van het
putfiltcr binnentreedt zodanig verschillend
vandechemischesamenstelling vanhet
grondwater dataandeonderzijde vanhet
filter binnentreedt,dat bij menging neerslagenontstaan. Hierbij kangedacht worden

A/b.2

Verloopvondeojpompiiyindeputenindewaamemingsjiltersindeomstomngvandeputten204,205en
zi1 teMacharen.Letopdcßrouverschillenin.gedragrussendeputtendiedichtbijelkaarluwen.
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1975)Nadat hetoptreden vanverstoppingdoor
redoxgevoeligeparameterswasbevestigd,is
onderzoek naarderolvannitraatenvan
methaan bij hetoptreden van verstopping
achterwegegelaten.
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vanmethaandoorzuurstof.Ditprocesis
chemisch volledigvergelijkbaar metdezuivering,waarbij ijzerslib ontstaat.
Dezemogelijkeoorzaakisnagelopendoor
inderesultaten vandejaarlijkse chemische
analysesvanhetonttrokken grondwaterde
aanwezigheid van redoxgevoeligestoffen na
tegaan.Uitdezeresultaten blijkt dathet
onttrokken grondwater hogeconcentraties
ijzer(3-22mg/l)enmangaan (0,5-2mg/l)
bevat.Deconcentratievanzuurstofwordt in
dezeanalysesnietbepaald.Deconcentratie
vannitraat varieert vanafwezig tot maximaal
enkelemg/l.Deaanwezigheid vannitraat gaat
indepraktijk vaakgepaard metdeaanwezigheidvan zuurstof
Nahettrekken vandeonderwaterpomp
bleekdat velepompen bedektwarendooreen
aanslagvanijzerhydroxiden en biomassa
(slijm).Deaanwezigheid vaneen dergelijk
aanslag kanalleen worden verklaard doorde
aanwezigheid vanijzer envanzuurstofinhet
onttrokkengrondwater. Blijkbaar bevat het
ontttokkengrondwater indieputten(een
spoor)zuurstof Deconcentratievan zuurstof
kanzolaagzijn,dat het nietmogelijk isde
aanwezigheid inhetgezamenlijk onttrokken
grondwatetaantetonen(KobusenVlasblom,

Menging met andereneerslagvormende
parameters
Inditgevalisdechemische samenstelling
vanhetgrondwater dataandebovenzijde van
het putfilter binnentreedt zodanigverschillendvandesamenstellingaandeonderzijde,
dar namengingeenneerslagontstaat.
Bekendevoorbeelden indit verband zijnde
vormingvancalcietenvan aluminiumhydroxide.
Voorwaardevoordevormingvaneen
neetslagis(over)verzadigingvanhet grondwatermet betrekking totdat mineraal.Voor
deberekening vandematevanverzadigingis
chemischerekenprogrammatuur beschikbaar.
Indit gevalzijn de resultaten vandechemischeanalysesingevoerd inhet programma
WATEQF.
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Berekeningvandeverzadigingsindex
Dematevanverzadiging vanhet grondwatertenopzichtevaneenmineraal wordt
uitgedrukt abdeverzadigingsindex.De
verzadigingsindexisgedefinieerd alsde
logaritmevandeverhouding vanhet
product vandeionenacriviteitenen het
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oplosbaarheidsproduct, bijvoorbeeld voor
calciet:
Hierinis:
SIckict: verzadigingsindextenopzichte
vancalciet;
IAP : berekend ionenactiviteiten
product vancalciet;
Skdcm• loa-TT— mlo8
•"calci«

sp ,
Jr

calaet

(Ca2*): activiteitvancalcium;
SP :
oplosbaarheidsproduct van
calciet.
Negatievewaarden voorSI duidenop
onderverzadiging. Bijaanwezigheid van
calcietzalinditgevalcalcietoplossen.Bij
SI •oishetgrondwaterjuist verzadigd met
betrekkingtot hetbetreffende mineraal.
Positievewaardenduidenopoververzadiging,enkancalcierneerslaan. Verificatie
vandevormingvaneenneerslagvindt
plaatsdoormineralogisch onderzoek.

Uitdezeberekeningen blijkt dathet
onttrokkengrondwater oververzadigd ismet
betrekkingtotamorfijzerhydrexide ensideriet.Deoververzadiging metbetrekking tot
amorfijzethydroxide bleekaluitdeaanslag
opdeonderwaterpompen.
Tevensblijkt dathetonttrokken grondwatervanenkeleputten oververzadigd ismet
betrekkingtotcalciet.
Opvallend ishetresultaatvandeberekeningenvoorrhodochrosiet:hetonttrokken
grondwatervanmeerdereputtenblijktoververzadigdmetbetrekkingtotditmineraal.Maar
deputtenwaardithetgevaliswordenjuist
gekenmerktdoordeafwezigheid vannitraat(en
vanzuurstof],endaarmeedoordeafwezigheid
vanredoxreacties.Deverstoppingvande filterspletenzouonderdezeomstandigheden
veroorzaaktkunnen wordendoordevorming
vanneerslagenvancalciet,rhodochrosieten
sideriet.Deaanwezigheidvandezemineralen
kandooronderzoekwordenbevestigd.
Verstoppingvande boorgatwand
Bijverstoppingvandeboorgatwand kan
geensprakezijn vanmengingvanverschillendewatertypen.Deoorzaakvandeverstoppingwordtdaar toegeschreven aanintensiveringvanvannatureverlopendeprocessen.
Hierbij kangedacht worden aanvormingvan
neerslagvanijzersulfiden onder invloedvan
sulfaatreducerende bacteriën,alofnietin
combinatiemet biomassaafkomstig vande
bacteriënenaccumulatievan(fijn) zand.
HetputtenveldMacharen isberucht
vanwegehetleverenvan(fijn)zand.Waar(een
28
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gedeeltevan)ditzandaccumuleertopdeboorgatwand,draagthetbijaanhetoptredenvan
mechanischeverstopping.Aangeziendezevorm
vanverstoppinggemakkelijk isteherkennen,is
hieraanverdergeenaandachtbesteed.
Indeling van de putten
Opbasisvanderesultaten vanhet onderzoekkunnen ophetputtenveld Macharcnde
volgendevormen vanputverstoppingworden
onderscheiden:
verstoppingopde boorgatwand;
verstoppingvandefilterspleten dooraccumulatievan ijzerhydroxiden,met bijdragenvanmangaanoxyden enbiomassa.Het
onttrokkengrondwater bevat (sporen)
zuurstofen nitraat;
verstoppingvandefilterspletendooraccumulatievanmangaan-,ijzer-en/ofcalciumcarbonaat.Hetonttrokken grondwater
bevatgeenzuurstof Demogelijke bijdrage
aanverstoppingdoor mangaancarbonaat
isnognieteerdergerapporteerd enmoet
nogmineralogisch worden bevestigd;
aangezienergeen reden isteveronderstellendateenverstopteput maardooréén
enkeleoorzaakzouverstoppen,moetrekeningwordengehouden met verstopping
doorallerleicombinaties vanbovengenoemdeoorzaken.
Afbeelding 3geefteenschematischoverzichtvandemogelijke(combinatiesvan)
vormenvanputverstoppingophet puttenveld
Macharen.Zelfsmethetoptredenvanputverstoppingdoorhetoptredenvandrieprocessen
tegelijkertijd moetrekeningwordengehouden.

A/b. 3

Putregencratie
Vanzelfsprekend vraagtiederevormvan
putverstopping omeenspecifieke regeneratiemethode.Vanwegedeaanwezigheid vanmeerderevormen vanputverstopping,ende
aanwezigheid van meerderevormen inéén
put,heeft deWOB heeft gekozen voorde
volgenderegeneratiestrategie:eerstschoonmaken vandeputendefilterspletenmet
behulpvaneenspuitklos.Indiendeputdan
weerterug isopdeoorspronkelijke capaciteit,
isderegeneratie beëindigd.Indiendeput na
dezemechanischebehandeling niet terugisop
deoorspronkelijke capaciteit,iseenverdere
chemische behandeling noodzakelijk, waarbij
deaard vandegebruiktechemicalie afhankelijk isvandevormvandeverstopping.
Bijverstopping vande boorgatwand
wordt bijeenchemische behandeling gebruik
gemaakt vanchloorbleekloogofvan waterstofperoxide,en bijverstopping vande filterspletendoor ijzerhydroxiden van(zout)zuur.Wat
demeestefficiënte chemicalie isvoorde
verwijdering vanmangaancarbonaat moet
nogindepraktijk worden uitgeprobeerd.
Vanwegehetoplossen van het neerslag,biedt
hetgebruik van(zout)zuur ofvanwaterstofperoxidegoedeperspectieven. *
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Schematisch overzicht van [mogelijke combinants van) voorkomen van putverstopping op het puttenveld1
Macharcn. De oppervlakten van de verschillende vlakken vormengeen maat voor dejrequenne van voorkomen, noch voorde ernst.

