Praktijktest diepinfiltratie bij Gemeentewaterleidingen

1. Inleiding
Naast hyperfiltratie en uitbreiding van de
rivierplassenwaterleiding te Loenen en
Weesperkarspel, onderzoekt Gemeentewaterleidingen diepinfiltratie als een van
de mogelijkheden voor de toekomstige
uitbreiding van de produktiecapaciteit.
Gemeentewaterleidingen beschikt over
een ontwerp voor een diepinfiltratiesysteem met 70 infiltratieputten met een
gezamenlijke capaciteit van 13 miljoen
m 3 /jaar [Olsthoorn en Kamps, 1993]. Het
systeem is geheel ingebed in de infrastructuur van de Amsterdamse Waterleidingduinen (afb. 1). Voor dit systeem is
medio 1993 bij de provincie NoordHolland vergunning aangevraagd.
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Samenvatting
Op vrijdag 22 april jl. is de praktijktest diepinfiltratie van Gemeentewaterleidingen officieel in gebruik genomen. Het project bevindt zich in de
Amsterdamse Waterleidingduinen, op twee kilometer ten zuiden van Zandvoort.
Na enkele voordrachten over de achtergrond van het systeem werd de openingshandeling op lokatie verricht, door drs. H. D. van Roon, hoofd van de afdeling
Water van de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland.
Gemeentewaterleidingen beschikt nu over een ontwerp voor een diepinfiltratiesysteem in de Amsterdamse Waterleidingduinen, omvattende 70 infiltratieputten
met een totale capaciteit van 13 miljoen mVjaar. Het systeem is ingebed in de
bestaande infrastructuur van het gebied; de putten worden in het onderhoudspad
langs de 'toevoersloot' geplaatst. Dit is de kunstmatige beek die het aangevoerde
voorgezuiverde rivierwater door het duingebied heen naar de bestaande
40 infiltratiegeulen transporteert. Zij worden gevoed met het rivierwater uit de
sloot, maar via een drainsysteem dat in de slootbodem is geconstrueerd.
Terugwinning zal geschieden met bestaande onttrekkingsputten.
De praktijktest zal twee jaar in beslag nemen; zij omvat vier infiltratieputten die
gevoed worden door een drainsysteem van 300 m lengte, aangelegd onder de
bodem van de 'toevoersloot'. De vier putten maken deel uit van het ontworpen
totaalsysteem. Zij kunnen, bij succes van de praktijktest, stap voor stap uitgebreid
worden.

IR. T. N. OLSTHOORN
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

In 1993 zijn vier infiltratieputten aangelegd om daarmee een praktijktest van
twee jaar uit te voeren. De vier infiltratieputten (zie kader in afb. 1) hebben een
gezamenlijke capaciteit van 700.000 m 3 /a
en worden gevoed door een drainsysteem
van 300 m lengte, aangelegd onder de
bodem van de 'toevoersloot', de kunstmatige beek die voorgezuiverd rivierwater
door het duingebied naar de infiltratiegeulen transporteert.
Het uitbreiden van het aangelegde
systeem van 4 putten tot het ontworpen
totaalsysteem hangt van verschillende
factoren af, zoals kosten, alternatieven en
bovenal het slagen van de test. Ook de
doelen van een diepinfiltratiesysteem
kunnen uiteindelijk verschillend zijn: zoals
capaciteitsuitbreiding, vervanging van
bestaande winmiddelen en flexibilisering
van de bedrijfsvoering of om optimaal
tegemoet te kunnen komen aan eisen die
vanuit het natuurbeheer worden gesteld.
2. Inpassing van het systeem
Bij diepinfiltratie wordt voorgezuiverd
rivierwater door middel van infiltratieputten rechtstreeks in een diep gelegen
bodemlaag gebracht. Hier stroomt het
doorheen, om zo na enkele maanden
verblijftijd met onttrekkingsputten te
worden teruggewonnen, na ondergronds
een afstand van tientallen tot honderden
meters te hebben afgelegd (zie afb. 2).
Het water is dan in kwaliteit verbeterd.
Vervolgens wordt het naar de zuivering
getransporteerd om tot drinkwater te
worden bereid.

De diepinfiltratie moet zich schikken naar
de natuurlijke grondwaterstroming, die in
het duingebied hoofdzakelijk loodrecht op
de kust is gericht. Om deze reden behoren
de infiltratie- en onttrekkingsputten zoveel
mogelijk in lange rijen evenwijdig aan de
kust te worden geplaatst.
Het zoete grondwater in de duinen drijft
op het iets zwaardere zoute grondwater.
Het evenwicht tussen beide watersoorten

kan gemakkelijk worden verstoord. In dat
geval zullen onttrekkingsputten brak en
mogelijk zelfs zout water gaan aantrekken,
ongeschikt voor de bereiding van drinkwater.
Het is daarom van groot belang dat tussen
de putten en het zoute water een slecht
doorlatende klei- of leemlaag aanwezig is
(afb. 2).

Afb. 1-Noordelijk deelvan de Amsterdamse Waterleidingduinen metdegeulen voor de oppervlakte-infiltratie, de
geprojecteerde infiltratieputten langs detoevoersloot enhetdeelvan debestaande onttrekkingsputten datde
infiltratiegebieden omsluit. Delokatie van de praktijktest is aangeduidmeteen kader.
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van het WRK-water zoals bereid in
Nieuwegein, is dan niet meer alleen
bepalend; in het open systeem hebben we
te maken met allerlei processen die de
kwaliteit van het water vanuit verstoppingsoptiek verminderen: inwaai van fijne
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ontharding door plantaardig koolzuurverbruik op heldere dagen [Stuyfzand en
Steinmetz, 1989],
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Afb. 2 - West-oost doorsnede door liet centrum vanhelinfiltratiesysteem, met daarindeinfiltratie- en bestaande
onttrekkingsputten en,schetsmatig, de stroming van hetmet deputten geïnfiltreerde water.

Zoveel mogelijk moet voorkomen worden
dat geïnfiltreerd rivierwater ontsnapt en
zich in het gebied verspreidt. Dit vereist
dat de reeks infiltratieputten geheel wordt
omringd door onttrekkingsputten. Ook
moeten hiertoe de hoeveelheden geïnfiltreerd en gewonnen water met elkaar in
evenwicht zijn.
Infrastructurele inpassing reduceert de
kosten en vergemakkelijkt de bedrijfsvoering. Er wordt daarom zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van bestaande reeksen
onttrekkingsputten, die al een gesloten
ring vormen rond de infïltratiegebieden,
met lengte-as evenwijdig aan de kust
(afb. 1),juist zoals vanuit de hydrologische optiek gewenst is. De natuurlijke
lokatie voor de infiltratieputten is derhalve
een lange reeks evenwijdig aan de kust,
gelegen binnen deze ring onttrekkingsputten (afb. 1).
Vanuit ecologisch gezichtspunt dienen
vergravingen en verstoringen zoveel
mogelijk te worden voorkomen. Dit
vereist inpassing van het systeem in het
bestaande net van paden en wegen.
Hieraan wordt voldaan, door de infiltratieputten langs de noord- en zuidtak van de
toevoersloot te plaatsen, aan het
bestaande onderhoudspad. De sloot zelf
zal als aanvoermiddel van de putten dienst
doen (afb. 1).
3. De herkomst van het infiltratiewater
Gemeentewaterleidingen heeft slechts één
serieuze bron beschikbaar voor de infil-

tratie: het rivierwater dat in Nieuwegein
door de Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) wordt voorgezuiverd, vanwaar het met pijpleidingen
naar het duingebied bij Zandvoort wordt
getransporteerd.
De kwaliteit van het WRK-water moet
voldoen aan de normen gesteld in de
vergunning, die zijn afgeleid van het infiltratiebesluit (IB). Deze normen garanderen de milieuhygiënische kwaliteit van
het water.
De kwaliteit van het WRK-water zou bij
voorkeur ook zodanig moeten zijn, dat het
direct via de putten kan worden geïnfiltreerd, zonder verstopping van het zand
van de laag waarin de putten zijn geboord.
Hieraan voldoet het WRK-water echter
nog niet. Mogelijk zal dat in de toekomst
wel het geval zijn.
Het is niet mogelijk om voor de diepinfiltratie een deel van het WRK-water in
Nieuwegein een aparte behandeling te
geven. In Leiduin is nauwelijks plaats voor
een aparte fysisch-chemische zuivering
voor de diepinfiltratie. Ook deze zou een
pijpleiding voor het infiltratiewater
vergen, van in dit geval ca. 6 km.
Om bovenstaande redenen is al jarenlang
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om
het WRK-water te gebruiken zoals dat in
het duingebied wordt aangeleverd, via het
bestaande open toevoersysteem [Schuurmans en Steinmetz, 1984]. De kwaliteit

4. Slootbodemfilter
Al lang geleden is geopperd deze nadelige
effecten te elimineren door het water ter
plaatse te filtreren [Schuurmans en Steinmetz, 1984]. Dit kan door drains te leggen
op 60 tot 100 cm diepte in de zandige
bodem van bestaande infiltratiegeulen.
Het water dat uit deze drains wordt
onttrokken heeft ter plaatse een langzame
zandfiltratie ondergaan. Bij deze filtratie
zou al het verstoppende materiaal uit het
water zijn verwijderd en zou het geschikt
zijn voor diepinfiltratie.
Na de vele en langdurige proeven bij
Gemeentewaterleidingen en andere
bedrijven bleek dit toch niet zo eenvoudig
[Stuyfzand en Steinmetz, 1990; Lebouille,
1984; Schuurmans en Steinmetz, 1984].
Het water wordt inderdaad gefiltreerd
zoals de bedoeling was, want in de winter
blijkt het water uit zulke drains goed met
putten te kunnen worden geïnfiltreerd
[Stuyfzand en Steinmetz, 1990]. In de
zomer, bij hoge temperaturen en veel
licht, is dit anders:
Resten van algen, planten en inwaai
veroorzaken een laag op de bodem van de
geulen. Bacteriën in deze laag onttrekken
zuurstof aan het water dat er doorheen
stroomt. Hierdoor kan een deel van het
water zuurstofloos worden. De verdeling
van deze zuurstofloosheid in ruimte en tijd
is ongelijkmatig. Zij hangt onder meer af
van lichtinval, dikte van de verstoppingslaag, diepteligging van de drains, snelheid
waarmee het water door de verstoppingslaag en het zand stroomt, en last but not
least, de watertemperatuur. De drains
ontvangen hierdoor, althans 's zomers, een
wisselend mengsel van zuurstofhoudend
en zuurstofloos water. Zuurstofloos water
bevat in de regel ijzer, dat oplost uit
bodcmmateriaal.
In de drains waar deze twee watersoorten
met elkaar mengen reageren zuurstof en
ijzer met elkaar. Hierbij ontstaan bruine
vlokken en afzettingen waardoor infiltratieputten verstopt raken.
Het zijdelings en van onderen aantrekken
van natuurlijk grondwater, dat in de
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duinen steeds zuurstofloos en ijzerhoudend is, heeft dezelfde gevolgen. Het
aandeel natuurlijk grondwater in de drains
neemt toe naarmate de geulbodem
verstopt raakt; er komt dan minder water
boven en meer van onderen.
Blijkens de goede werking in de winter, is
de geulbodemfiltratie als polijststap voor
WRK-water op zichzelf een goed idee,
mits een oplossing wordt gevonden voor
de geschetste problemen, die in de zomer
optreden. De belangrijkste eisen zijn het
zoveel mogelijk voorkomen van:
- nadelige biologische processen in het
open water;
- temperatuurschommelingen in het open
water;
- accumulatie van organische stof op de
bodem;
- ongelijkmatige stroming van de geulbodem naar de drains;
- toestroming van zuurstofloos grondwater.
Aan deze eisen wordt maximaal voldaan
wanneer de drains niet in infiltratiegeulen
worden aangelegd, maar in de bodem van
de toevoersloot, de sloot waarlangs alle
putten worden geplaatst:
- de genoemde processen worden alle
beperkt door de korte verblijftijd in de
open lucht vanaf de uitmonding van de
pijpleiding vanuit Nieuwegein (minder
dan een dag);
- accumulatie van organisch materiaal in
de sloot treedt nauwelijks op doordat
water voortdurend stroomt (in de richting
van de infiltratiegeulen).
Het ontwerp van het drainsysteem in de
bodem van de toevoersloot is weergegeven in afbeelding 3. Hierbij is de uit
onderzoek verkregen kennis verwerkt:
- Toestroming van natuurlijk grondwater
van opzij of van onderen wordt voorkomen door het aanbrengen van een
plastic folie onder de drain.
- Gelijkmatige toestroming naar de drain
wordt verwezenlijkt door het zijdelings
optrekken van het folie en het aanbrengen
van een grindlaag onder het filterzand.
- Anaërobie wordt voorts voorkomen
door de filtratie nooit te stoppen, ook niet
als de infiltratie wordt gestaakt. In dat
geval wordt het gewonnen drainwater
teruggevoerd in de sloot.
5. De infiltratieputten
Wat als diepinfiltratieputten toch verstopt
raken? De kans hierop wordt belangrijk
verminderd door een goede constructie
van de putten. Normaal gesproken blijft
na het boren een klein sliblaagje achter op
de wand van het boorgat. Uit onderzoek

Ajo. 3 - Constructie van
hetdrainsysteem in de
toevoersloot.

bij DZH is gebleken dat zo'n laag verstopping belangrijk bevordert [Huijboom,
1984]. Maar uit ander onderzoek weten
we dat we zo'n laag niet kunnen verwijderen met gebruikelijke methoden,
zoals intensief schoonpompen [Deelder,
1977].
Om bovenstaande redenen hebben wij
samen met boorfirma De Ruiter uit
Halfweg een boormethode ontwikkeld, die
erop gericht is het sliblaagje op de boorgatwand te voorkomen: nadat het boorgat
voor de infiltratieput op diepte is, wordt
de wand met aangepaste boor schoongeschraapt [Olsthoorn en Van Harlingen,
1994].
Bacteriegroei is een potentiële bron van
verstopping [Hijnen en Van der Kooij,
1984]. De hoeveelheid voedingsstoffen die
per oppervlakte-eenheid boorgatwand
wordt aangevoerd geldt als de motor van
dit proces. Reductie van bacteriegroei
wordt nagestreefd door een lage waarde
infiltratiesnelheid te kiezen. Waar in de
jaren zeventig doorgaans werd uitgegaan
van 1m/h ter plaatse van de boorgatwand, hebben wij, net als de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH),
0,2 m/h als ontwerpsnelheid aangehouden
[Huijboom, 1984].
Lucht is een andere potentiële bron van
verstopping [Olsthoorn, 1981], Bellen
kunnen worden meegesleept met het infiltratiewater bij onderdruk in toevoerleidingen en mogelijk in het filterzand van
de slootbodem. Onderdruk in toevoerleidingen wordt voorkomen door regelafsluitcrs onder in de put te plaatsen. De
speciaal voor infiltratieputten ontworpen
regelal'sluiters zijn voor ons gemaakt door
DZH. Onderdrukken in de bodem van de
toevoersloot wordt voorkomen door

monitoring daarvan en het zonodig automatisch reduceren van het infiltratiestroom.
Mocht toch onverhoopt verstopping
optreden, dan zullen de infiltratieputten
worden schoongepompt. Hiertoe zijn zij
voorzien van een onderwaterpomp.
Gezien de uiterst kleine hoeveelheid
materiaal die hierbij uit een put wordt
verwijderd, is er geen bezwaar dit water
op de toevoersloot te lozen. Zonodig
kunnen de onderwaterpompen langere
tijd achtereen werken. Het water dat in de
toevoersloot wordt gepompt gaat niet
verloren, aangezien het naar de infiltratiegebieden stroomt, waar het alsnog wordt
geïnfiltreerd.
6. Toekomst
IIet totale systeem omvat 70 infiltratieputten à 24 mVh, totaal 13 miljoen nrV
jaar. Uitgangspunt van het ontwerp was
een infiltratiesnelheid van 20 cm/h op de
boorgatwand. Het is niet uitgesloten dat
deze snelheid in de toekomst vergroot kan
worden; het project DWAT van NV PWN
bijvoorbeeld, gaat uit van 40 cm/h.
De verstoppende eigenschappen die het
WRK-water op dit moment nog heeft,
vergen een extra polijststap van het water,
voordat het geschikt is voor diepinfiltratie.
Momenteel wordt bij de WRK gewerkt
aan kwaliteitsverbetering door optimalisatie van het zuiveringsproces. Mogelijk
kan hierdoor het WRK-water in de
toekomst rechtstreeks via putten worden
geïnfiltreerd, zonder drainsysteem, maar
wel via een gesloten toevoerleiding.
De lokatie van de putten langs de toevoersloot blijft echter optimaal in hydrologisch,
ecologisch en bedrijfsmatig opzicht.
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De toekomstige inzet van de diepinfiltratie
kan divers zijn; capaciteitsuitbreiding, als
eventuele vervanging van bestaande
produktiecapaciteit en flexibilisering van
de bedrijfsvoering.
7. De praktijktest
Op 22 april jl. is begonnen met vier infiltratieputten, aangesloten op 300 m drainsysteem onder de toevoersloot. De installatie kan worden gezien als eerste fase van
een totaalsysteem, dat, bij slagen, al naar
gelang de behoefte stap voor stap kan
worden uitgebreid.
Gezien het belang van het WRK-water als
bron voor diepinfiltratie en de al gerealiseerde en eventuele verdere kwaliteitsverbeteringen, zal ook op het bedrijfsterrein te Leiduin een diepinfiltratieput in
gebruik worden genomen. Deze wordt
rechtstreeks gevoed met WRK-water. Zo
kan voortdurend nagegaan worden in
hoeverre rechtstreeks infiltreren van
WRK-water een optie is.
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In memoriam A. Bobbert
Op 30 maart 1994 is overleden de heer
A. Bobbert, oud 87 jaar. De heer Bobbert
was tot 1december 1971 chef Inspectie bij
de toenmalige Duinwaterleiding van
's-Gravenhage.
Na zijn indiensttreding op 1juni 1939
werd hij reeds per 1januari 1946
benoemd tot chef Inspectie.
De heer Bobbert is één van de voortrekkers geweest bij de ontwikkeling van
zowel de huidige vakkennis als de nieuwe
voorschriften voor drinkwaterinstallaties,
zoals de Algemene Voorschriften voor
Drinkwaterinstallaties (AVWI) en de
VEWIN-werkbladen.
Zo mag worden gesteld, dat onder andere
door zijn inzichten en toewijding tot het
inspectievak, het bevriezen van watermeters en binnenleidingen drastisch is
verminderd in het Haagse verzorgingsgebied.
Door zijn grote betrokkenheid met het
waterleidingvak is hij vele jaren tot ver na
zijn pensionering actief geweest om zijn
gedegen kennis over te dragen op de
jongeren, vandaar dat hij met volle inzet
les heeft gegeven bij onderwijsinstellingen
zoals bijvoorbeeld PBNA, Gawalo en ACI.
Zijn grote interesse voor wat er zich in de
waterleidingwereld afspeelde was voor
hem de drijfveer dat hij tot op hoge
leeftijd aanwezig was op bijeenkomsten
van de VWN en nieuwjaarsrecepties van
ons bedrijf.
Het overlijden van zijn echtgenote heeft
de heer Bobbert zeer aangegrepen en
heeft zijn gezondheid in negatieve zin
beïnvloed. Toch kwam voor ons het
verscheiden van de heer Bobbert zeer
onverwacht.
Naar onze mening verliest de waterleidingwereld één van zijn meest toegewijde oud-medewerkers.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe
om dit ook voor hen grote verlies te
kunnen verwerken.
ir.J. Hieter,
directeur van de NV Duinwaterbedrijf
Zuid-I Iolland

IWACO en Aquanet werken
samen in Egypte
IWACO heeft in samenwerking met
Aquanet twee projecten in Egypte
verworven. De projecten worden uitgevoerd in opdracht van het DirectoraatGeneraal voor Internationale Samenwerking (D(ïIS). Eén project, waarin ook
Euroconsult deelneemt, heeft tot doel de
verwerking van het Instituut voor Grond-

water Onderzoek in Cairo. Het project
omvat naast institutionele versterking van
het instituut, grondwaterkwaliteitsbeheer,
kunstmatige infiltratie en milieukundig
onderzoek. Het tweede project heeft tot
doel om de kwaliteit van de drinkwatervoorziening van de stad Alexandrie te
verbeteren. Voor beide projecten heeft
Aquanet onderzoekers van Kiwa ingezet.

Aquanet betrokken bij
privatisering van waterleidingbedrijf in Dakar
De Wereld Bank heeft Aquanet verzocht
om te adviseren over het privatiseringsproces van het waterleidingbedrijf van
Dakar, de hoofdstad van Senegal. Door
privatisering hoopt de Wereld Bank het
bedrijf financieel weer gezond te maken
en het service-niveau te verhogen. Als
organisatiestructuur is gekozen voor een
houdstermaatschappij en een exploitatiemaatschappij. Aquanet adviseert rechtstreeks aan de Senegalese overheid over
de taakafbakening tussen de houdstermaatschappij en de exploitatiemaatschappij. Hierbij moeten de
ervaringen van vergelijkbare projecten in
andere West-Afrikaanse landen (Gambia,
Ivoorkust en Guinee) betrokken worden.
Een Aquanet-team van drie experts zal
gedurende de maanden april, mei en juni
een aantal missies naar de vier landen in
West-Afrika uitvoeren. De conclusies en
aanbevelingen van het team zullen in juni
tijdens een workshop in Dakar worden
gepresenteerd.

Nieuwe secretarissen CSH
en werkgroepen
Door de opheffing van de Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek-TNO per
1 januari 1994 verloren de Contactgroep
Hydrologie en aangesloten werkgroepen,
die bij de CHO waren ondergebracht, niet
alleen hun 'huis' maar ook hun secretaris,
de heer ing.J. C. Hooghart die deze taak
vanaf de start van de CSH had vervuld.
Een nieuw huis voor de CSH en haar
werkgroepen is gevonden bij de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer
(NVA) en de stichting RIONED. Voor het
secretariaat van de CSH en haar werkgroepen zijn inmiddels nieuwe kandidaten
gevonden. Het secretariaat van de CSH
en haar twee werkgroepen zal niet meer
door één persoon worden verzorgd, maar
elk van de drie groepen zal één secretaris
krijgen.
Mevr. ir. A.J. de Braal wordt de nieuwe
secretaris van de CSH (tel.: 0570099385). Zij is werkzaam bij TAUW Civiel

