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Resultaten van recent onderzoek demonstreren dat deverstopping van putten die anaëroobgrondwateronttrekken aanjlnviatiele, zandige afzettingen wordt veroorzaakt door mobilisatie en
accumulatie van organisch materiaal, klei enzanddceltjes die van nauwe in dit watervoerend pakket
aanwezig zijn.
DeWatermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) bereidt drinkwater uit
(oever)grondwater. Dit water wordt met
putten onttrokken uit Pleistocene, fluviatiele,
zandige afzettingen. Degemiddelde verblijftijd varieert per puttenveld van drie tot tientallenjaren. Tijdens deze bodempassage wordt
het water volledig anaëroob.
Bij vrijwel alle putten daalt de specifieke
capaciteit na enkelejaren tot circa 50procent
van de waarde bij oplevering. Uit stijghoogtemetingen in de omstorting van de put blijkt
dat dezeverstopping niet in de filterspleten of
in de omstorting plaatsvindt, maar in de
oorspronkelijke formatie rondom het putfilter. Indejaren zeventig en tachtig is onder-
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zoek uitgevoerd naar deoorzaak en de bestrijding van deze vorm van putverstopping.
Toen werd geconcludeerd dat de oorzaak
mogelijk ligt in sulfaatreducerende bacteriën
die ijzersulfideneerslagen vormen, waarbij
zowelde bacteriegroei alsde neerslagen passerend materiaal invangen en op deze wijze de
put verstoppen. Tevens iseen regeneratiemethode aangereikt gebaseerd op de dosering
en verdringing van 30procent chloorbleekloog
ofzeven procent waterstofperoxide-oplossing
gecombineerd met jutteren'.
Opdelangeduur bleekdeze regeneratiemethode echter steeds minder effectief in het
bijzonder opZSRodenhuis te Bergambacht.
Tevens bleek dat nieuwe putten veel sneller

Overzichtmonstemamebijput4endeplaatsenvandewaamemingsbuizen

verstopt raakten dan verwacht. Extrapolatie
van deze trend leidt voorzienbaar tot verlies
van wincapaciteit, hoge regeneratie kosten en
grote investeringen in nieuwe putten. Deze
factoren vormden de aanzet voor een uitgebreid onderzoek met alsdoelen kennis te krijgen van de plaats, aard en oorzaak van de
verstopping, en hieruirvolgend de ontwikkeling van een effectievere regeneratiemethode.
In dit artikel wordt het eerste doel beschreven.
Voor het onderzoek zijn verticale grondmonsters gestoken en geanalyseerd, een viertal sterk verstoppene putten uitgeboord van
500tot 1000mm, waarbij deuit de oorspronkelijke boorgatwand horizontale steekmonsters
zijn genomen (zieafbeelding 1),waarnemingsbuizen geplaatst, pomp- en putproeven uitgevoerd en watermonsters genomen tijdens
normaal bedrijf en regeneratie.
Bij het uitboren iseerst de bestaande put
inclusiefomstorting verwijderd, waarna
enkele horizontale steekmonsters zijn genomen van de oorspronkelijke boorgatwand.
Hiervoor is in samenwerking met de firma
Haitjema een speciaal steekmonsterapparaat
ontwikkeld. Na deze monstername is het
boorgat uitgeruimd naar 1000mm en afgewerkt als pompput. Met name de analyse van
degrondmonsters en het uitboren van een
viertal putten heeft veel informatie opgeleverd (zieafbeelding 1).

Resultaten
Uit dezeefkrommes van de grondmonsters tussen tien centimeter en vijf meter
afstand van deput blijkt dat de korrelgrootteverdelingniet significant verschilt.De flinke
stroomsnelheid nabij de put en het periodiek
jutteren veroorzaakt blijkbaar geen grootschaligselectiefhorizontaal transport van zandig
materiaal, hetgeen betekent dat de primaire
korrelmatrix van het watervoerende pakket
niet door degrondwateronttrekking wordt
beïnvloed.
Stereomicroscopische waarnemingen in
niet geïmpregneerde grondmonsters, gestoken
op minder dan 10a15cm van de boorgatwand,
laten zien dat er tussen degrovere zandkorrels
van het sediment, concentraties (huidjes) voorkomen bestaande uit een mengsel van organische stofdeeltjes, mineraal materiaal in de
siltfractie (voornamelijk bestaande uit kalk) en
klei.Chemische behandeling van deze
monsters met 35procent waterstofperoxide
veroorzaakt een sterke opbruising. Na droging
iste zien dat degrovere zandkorrels schoon
zijn omdat de organische stofis afgebroken.
Behandeling met zoutzuur veroorzaakt eveneens een sterke opbruising alsgevolg van
vorming van koolzuur tijdens ontkalking. Na
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otganischestofdeeltjes voorkomen tot één
centimeter in grootte, vaak met een nog
herkenbare celsttuctuur. Tevens worden kalkkorreltjes kleiner dan 50urn en kleiballetjes
tot een grootte van twee centimeter waargenomen. Slijpplaten van grondmonsters direct
rond de boorgatwand demonstreren dat in de
nauwe potienhalzen tussen de zandkottels
huidjes voorkomen bestaande uit organische
stof- en minerale siltdeeltjes, voornamelijk
bestaande uit kalkkorreltjes, en klei (ziede
foto's).

meerdere zandkorrels bedekken geeft aan dat
deze huidjes zijn gevormd na de afzetting van
het geologische sediment. Kleimineralogisch
onderzoek van de huidjes toont aan dat er
illiet, kaoliniet en eengeringe hoeveelheid
smectiet aanwezig is.Slijpplaten van horizontaal gestoken, on gestoorde monsters demonstreren dat de huidjes voornamelijk voorkomen op minder dan tien centimeter afstand
van de putwand. In slijpplaten genomen op
een gtotere afstand komen deze verschijnselen
niet meet voor.

Het slijpplaat onderzoek laatzien dat in
het oorspronkelijke geologische sediment

SEM-waarnemingen demonstreren soortgelijke huidjes. DeEDXRA-analyselaat zien
dat ze bestaan uit koolstof, silica, aluminium
en calcium. Het feit dat afzondetlijke huidjes
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Pyriet is in een geringe hoeveelheid waargenomen als individuele framboiden (30tot 50
urn),regelmatig verspreid liggend tussen de
zandkorrels op elke afstand van de put. Eris
geen preferente concentratie zichtbaar,
hetgeen aantoont dat ijzersulfiden niet
verantwoordelijk zijn voor de verstopping.

beide chemische behandelingen iseen residu
zichtbaar dat fijn (kleiner dan 50urn) van
textuur is.
Ongestoorde grondmonsters zijn onder
vacuüm geïmpregneerd met een polyesterhars.
Na uitharding zijn 30um dikke slijpplaten
gemaakt en bestudeerd met een optische
microscoop. Enkele monsters zijn onderzocht
met een scanning elektronen microscoop
(SEM),waarbij enige chemische analyses zijn
uitgevoerd via 'elektron dispersive X-ray
analyse(EXDRA).

Micromorfologischeopnameop2,5m
afstandvanput4.Degrondmassabestaat
uitgrovcrezandkorrels. Huidjesinholten
zijnafwezig. Kalkkorrelsomgevendooreen
tjzerhuidje (1)komenvoor,evenalsjjjne,
donkeredeeltjesorganischestof(2).Afmeting
bedraagtéén bijanderhalvemillimeter.
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Kwantificeting van het poriënvolume
door tellingen in slijpplaten demonstteett dat
binnen rocentimeter van deboorgatwand een
porositeitsreductie van ongeveet 50 procent
heeft plaatsgevonden. Opeen afstand gtoter
dan 30cm isgeen porositeitdaling waargenomen (tabel 1).
Zowel voor- als na het uitboren van put 4
iseen pompproefuitgevoerd. Uit de analyse
blijkt dat na het uitboren van de put het skinverlies van de uitgebootde put slechts 37
procent bedraagt van de waatde voor het
uitboten.
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Micromorfologischeopnamevansedimentop
10cmafstandvanput4.Opvallendisde
calciet-korrclomgevendooreenijzerhuidje
(1).Indeintergranulaireholtenkomen huidjes(2)voorbestaandeuitklei,organischestof
enjïjne mineraledelenwaarondercalciet.
Ajmctingooke'e'nbijanderhalvemillimeter.

SEM, vijfmeterafstandvanput4.Afmetingfotois1,2bij1,8mm.

Uit dewatermonsters blijkt dat bij regeneratie met waterstofperoxide ofchloorbleekloog met name ijzer, mangaan, sulfaat,
calcium en DOCuit het bodemmateriaal vrijkomt. Het vrijkomend ijzer en sulfaat kan
wotden verklaard met de relatiefhoge concentraties ijzersulfiden (pyriet) in het oorspronkelijke aquifer materiaal.DOCkomt vtij bij de
oxidatie van organisch materiaal.

SEM,10cmafstandvan put4.A/metingfotoook1,2bij1,8 mm.
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Tabel

horizontale
afstandtot
boorgatwand

diepte
zandkorrels holten
(m-maaiveld) (volume%) (volume%)

huidjes
(volume!

0,10m

17

72±i,4

15±1,1

0,30m

25

75±1,2

25±1,2

0,40m

21

74±1,3

26±1,3

0,0

5,00m

21

73± M

27±1,4

0,0

0,01-0,05 m

25

69±1,4

15±1,2

16±1,2

0,08-0,1401

*5

70±i,5

27±1,4

2±0,4

13±1,0
0,0

Resultaatponêntcllm^erislijpplatcti.

Indewatermonsters namechanische
regeneratiezijnslechtsgeringe hoeveelheden
sulfaat reducerendebacteriëngevonden.
Conclusies
UitdecombinatievanoptischemineralogieenSEM-analysekanworden geconcludeerddatdeverstoppingbestaat uit plantaardigmateriaal, mineraalsilt(metnamekalkdeeltjes) enklei(illietenkaoliniet).

Bij(puls)boringen wordtdeboorgatwand
enigszinsVersmeerd'.Inbeidegevallen
ontstaateeninitiëlepone-afname diedeindit
artikelbeschreven verstopping bevordert.
Vergelijking vandeverstoppingsnelheid van
beidetypenputtendemonstreert dathet bij
gepulsteputten langerduurt voordateen
eersteregeneratienodigis.Ditwijst eropdat
deinitiëleverstopping bijdezeboormethode
geringeris.

regeneratiesvetlengd.Het verstoppingproces
opzichzelfwordtdooreengrotereboordiameternietvetminderd.
Doorditonderzoekendiverseexperimentenisderegeneratiemethode binnen WZHO
aangepast.Bijsterkverstopteputtenwotdt nu
waterstofperoxide methogedruk totverinde
omstortinggebrachr,waardooreendirecter
contactontstaat metdeverstoppingopde
boorgatwand.Uitdeeersteevaluatieblijkt dat
hetdirecteresulraat nietopvallend beteris,
maardatdeverstopping significant minder
snelterugkomt. «

tJTERATUUR

Bioclear {1998}. Specifieke detectie van sul/aarreducerende
bacteriën ingrondwatermonsters.
JongmansA. [1999-2000). Putverstopping in het puttenveid
Bergambacht van WZHO. Ondctzoekstappott 1,2en3.
McDowell-Boyer L.e.a. {1986}. Patticie transport through
porous media. Water Resources Research ut. 11.
Olsrhoom T. en S.van Harlingen (1994). ln/ilrratieputten:
schoon boren doorwandschrapen. H,0 nr. 21.
Ticbosch T. (2000). Resultaten tweede pompproc/Rodenhuis

Uitdehorizontaalgestoken ongeroerde
monsters wordtgeconcludeerd datdeverstoppingzichconcenrrcerrindeeerstetiencentimetervanafdeboorgatwand.Depompproevenbevestigendit beeld.Deafname vanhet
skinverliesbij het uitborengeeft aandat63
procentvandeverstoppingzichindeeerste
250mm bevindt.

Eenmaalbegonnen wordt het accumulatieprocesversterktdoordat terplaatsevande
boorgatwand deconcentratie meegevoerde
deeltjes hetgrootst is.Aangetoond isdathet
verstoppingmechanisme beduidend sterkeris
dandeerosievekrachten vandesteedshogere
warersnelheden inhetverminderde poriënvo-

Geconcludeerd wordtdat plantaardig
materiaal,kwartsdeeltjes, siltkalkbrokjes en
kleideeltjes, dievannature ingeringeconcentratiesinhetsedimentvoorkomen,doorde
onnatuurlijke wijziging vandegrondwaterstrominggeforceerd inderichtingvandeput
wordengetrokken endaaraccumuleren inde
poriehalzen vandekorrelmatrix. Het betreft
deeltjes van0,001 tot 10 urn.Dezeaccumulatie
veroorzaakt eenreductievanhetporiënvolumeeneenafname vandepermeabiliteitvan
hetwatervoerendepakketindedirecte
omgevingvandeput.

Dewerkingvande regeneratietechniek
metoxidatiemiddelen incombinatie met
jutteren berustophetfeit dat hetorganisch
materiaaluitdeverstopping wordtgeoxideerd
endatdelosgekomen overige bestanddelen
doorhetjutteren wordengemobiliseerd
waarnazeafgepompt kunnen worden.
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Detotophedengangbaretheorieover
putverstopping inhetrivierengebied, waarbij
microbiologische activiteit,sulfaatreductie en
deneerslagvanijzersulfiden eenrolspeelde,is
hiermeeverworpen.
Dathetverstoppend materiaalopdeboorgatwand accumuleert ennietindeomstortingkanwordenverklaard metdehypothese
dathiertijdens hetborenenafwerken vande
put aanknopingspunten ontstaan. Bijputten
geboord metdezuigboormethode,worden
tijdens hetboorprocesfijnedeeltjes uitde
boorspoelingopenindeboorgatwand afgezet.
ZÓ
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Voorhetputontwerp betekent ditdat
tijdens deaanlegzoveelmogelijk voorkomen
moetworden datopdeboorgatwand aanknopingspunten waarregenfijnesedimentdeeltjes
kunnen accumuleren.Depulsboormethode
voldoetinditopzichtbeterdandezuigboormethode.Bijdelaatstgenoemde methode
dienteenspoelingtewordengebruikt waarin
zomin mogelijk deeltjes voorkomen.Ookkan
wordengedacht aanhetschtapenvandeboorgatwand nahetboren.Ofdemeerkosten hiervanopwegen tegendegeringereregenerariekosten isechterdevraag.
Hetborenvaneengroterediameter geeft
voordelenomdateengrorerboorgat oppervlak
ontstaat.Aangezienbijeengelijke capaciteit
dehoeveelheid toestromendedeeltjes niet
verandert,zalhetlangerduren voordardeput
verstopt is.Hiermeewordtdeperiodetussen
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SWE 86-009. Kiwa, Nieuwegein.
Verdelj - D . en H. Timmer (2000).Onderzoeksrapport putvetstopping winning Rodenhuis 1998-2000. Concept eindrapport augnstüs 1000. WZHO.

