Go go go when demand is low

Kind juli 1994 werd in Orlando Florida
hci '2nd International Symposium on
Artificial Recharge of Groundwater'
gehouden. Dit verslag is een impressie
van het congres en van enkele projecten
in Zuid-Florida die zijn gerelateerd aan
watervoorziening, afvalwaterbehandeling
en -injectie.
Het congres
Aan het congres namen circa 200 professionals deel uit 25 landen waaronder
Japan, Saoedie-Arabië, Koeweit, India,
Italië, Duitsland, Engeland, Nederland,
Australië, Indonesië, Ganada, Golumbia en
natuurlijk de Verenigde Staten (VS). Het
congres werd georganiseerd door de
'American Society of Civil engineers
(ASCE)'. Er waren 70 inleidingen en
50 posterpresentaties. De inleidingen
waren geclusterd in 17 sessies rond
speciale thema's als zout-water-intrusie,
waterkwaliteit, afvalwaterinfiltratie, oppervlakte-infiltratie, diepintiltratie, infiltratie
in Europa en elders.
Het congres werd geopend door James
Poirot, president van de ASCE. Hij
memoreerde dat de ASCE de grootste
uitgever is van boeken op het gebied van
Civiele Techniek en deed een oproep aan
ingenieurs om er voor te zorgen dat
meningen en feiten worden gescheiden.
David Grey van de World Bank signaleerde in zijn 'Keynote address' de onbalans die dreigt tussen de beschikbaarheid van zoet water en de grootte van de
wereldbevolking. Hij sprak over de
verantwoordelijkheid van iedereen om
zoet grondwater beschikbaar te houden
voor de drinkwatervoorziening. Op steeds
meer plaatsen moet men naar oppervlaktewater uitwijken en dat is gemiddeld een
factor 3 duurder.
De bijdragen
Het congres kende een aantal bijdragen
over 'in-river' of'in-channel dams and
weirs'. Hiermee worden tijdelijke
('T- dams') of blijvende constructies
bedoeld in de (oude) bedding van een
rivier of kanaal om de afvoer te remmen
en zo de infiltratie vanuit de rivier te
vergroten. Nederlandse gebieden met
kunstmatige infiltratie liggen gemiddeld
op 60 km van de bron, het oppervlaktewater. Zo niet de Amerikaanse 'nearstream-recharge-sites'. Een techniek die in
Amerika wordt gepromoot door Herman
Bouwer r Water Conservation Laboratory,
University of Arizona, Phoenix) is 'Soil
Aquifer Treatment'. Om het zoete water
niet verloren te laten gaan, wordt het
afvalwater gereinigd door een bodempassage. Infiltratie van behandeld afvalwater
wordt overigens veel toegepast in de VS.

Hoofdmotief in Florida is het oppervlaktewater minder te belasten met effluent van
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Nederlandse infiltratiesystemen zijn veelal
continu. Sei/.oensopslag is hier maar op
een beperkt aantal plaatsen hoofddoel.
Een groot aantal Amerikaanse bijdragen
echter beschreef toepassing van de techniek van 'Aquifer Storage Recovery
(ASR)'. Dit is de door een groot Amerikaans bureau verkochte opslag van voorgezuiverd water in een put om dit op
andere momenten te kunnen terugwinnen.
Veelal is dat natuurlijk in de zomers en
gedurende calamitcitsomstandigheden
waarbij de vergunde inname uit het
oppervlaktewater, de zuiverings- of de
transportcapaciteit de beperkende factor is.
Een bij niet-Amerikanen onbekend begrip
is 'in-lieu-recharge'. In plaats van het
toepassen van infiltratie wordt de grondwaterwinning gereduceerd ('avoided
pumping'). Het effect op de grondwaterstand is inderdaad hetzelfde.
Een aantal sprekers verhaalde over energieopwekking of-terugwinning in gevallen
waarbij het waterpeil in de put honderden
meters lager is dan maaiveld. Voorzieningen kosten weliswaar geld maar het
bleek lonend energieverlies daarbij tegen
te gaan.
Typisch Nederlandse bijdragen gingen
over het ontwerpen, aanpassen of
bedrijven van open infiltratiesystemen op
een natuurvriendelijke manier, over het
gedrag van fosfaat bij infiltratie, over het
bedrijven van diepinfiltratiesystemen of
het integreren daarvan in een open infiltratiesysteem. In het laatste geval kan
infrastructuur van het ene tevens gebruikt
worden voor het andere.
Andere Europese bijdragen waren er uit
Frankrijk, Engeland, Zweden en Duitsland. De laatste twee landen hebben met
Nederland een lange historie op het
gebied van kunstmatige infiltratie.
Veel Amerikaanse bijdragen kenden een
technische insteek. Ze gingen over onderzoek naar de minimale voorzuivering die
nodig is om water met putten te kunnen
infiltreren, de maximale infiltratie die
bereikt kan worden met een open infiltratieplas die intermitterend wordt bedreven
("cycling') en het beperken van problemen
met algengroei door het beperken van
lichtinval. IIet geohydrochemisch aspect
van infiltratie was onderbelicht. Oxydatie
van bodemmateriaal, oplossing, ionenuitwisseling en mengprocessen verdienden
meer aandacht. Dat gold ook voor bijvoorbeeld pyriet-oxydatie, het gedrag van ijzer
en zware metalen en het lot van organische
microverontreinigingen.
Slechts een gering aantal sprekers rapporteerde over de verwijdering van patho-

gène organismen bij bodempassage. Een
enkeling sprak over 4 log-eenheden virusverwijdering op 6 meter van de infiltratiepias. In Nederland wordt infiltratie
hoofdzakelijk toegepast omdat daarmee
chemische desinfectie kan worden overgeslagen. Desinfectie wordt in de VS in alle
gevallen bereikt door chloring. De
aandacht gaat dan vooral uil naar 'disinfection byproducts (DBFs)', de neveneffecten van chloring (vorming van trihalomethanen THM's en bromaat). Het
blijkt dat DBF's worden weggenomen bij
een bodempassage. Overigens ook drinkwater uit grondwater wordt voor distributie gechloord; men vindt het dan ook
niet nodig om filtratie- of onthardingsinstallaties overdekt uit te voeren. Naar
verluidt vindt er ook reinwaterberging in
de open lucht plaats.
Peace River and Manatee Option
In Florida is een sterke groei van de vraag
naar drinkwater voorzien en er blijkt nu al
sprake te zijn van grote grondwateronttrekkingen. Peace River is een rivier in
zuid-west Florida die is aangewezen als
een belangrijke bron voor drinkwater in
de toekomst. Inname van water uit die
rivier is gebudgetteerd (83.000 mVdag)
doch tegelijkertijd gerelateerd aan de
afvoer. Gedurende enkele maanden per
jaar is inname niet toegestaan. In natte
perioden is de afvoer groot en de waterconsumptie laag. Het is dan mogelijk
38.000 mVdag ruwwater op te slaan in
een open reservoir en alle zuiveringscapaciteit (45.000 mVdag) efficiënt te
gebruiken.
De vraag is gemiddeld 26.000 mVdag. Er
kan dus 19.000 mVdag worden geborgen
in de bodem om het in droge perioden te
kunnen aanwenden. Vandaar de titel van
dit verslag: 'go go go when demand is
low'. Zowel het injecteren als het
oppompen gebeurt met dezelfde 'dualpurpose-wells'.
Kenmerkend voor het oppervlaktewater
en veel grondwater in het moerasrijke
Florida is de sterke kleur. KJeurverwijdering is een absolute voorwaarde om de
vorming van THM's te voorkomen bij de
chemische desinfectie. IIet water uit de
rivier wordt behandeld met coagulatie met
aluminium, bezinking in ronde 'clarifiers',
desinfectie, multimedia-filtratie en pHcorrectie. Als bijzonderheid van de snelfiltratie wordt vermeld dat deze in de open
lucht werd uitgevoerd met 'declining rate'
filters. Het ene filter wordt teruggespoeld
met het filtraat van een ander. Het water
uit de 6 ASR-putten (voor het jaar 2020
zijn er 44 voorzien) wordt na het oppompen enkel nog gechloord. Al genoemd
is dat naast berging van behandeld water
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besparen op zuiverings- en transportcapaciteit, die op piekmomenten in het voorjaar ontoereikend is, drinkwater opgeslagen in 6 circa 100 m diepe putten
(ASR) ter plaatse van de produktieplant.
Dil is dus vooral voor seizoensopslag van
water. Uit de putten wordt het water in
tijden van een grote vraag weer
gewonnen. Na chloring wordt het in het
net gebracht. De boorgaten zijn onverbuisd in een kalksteenformatie. Het water
voor injectie is gechloord; het is immers
Amerikaans drinkwater. Verstopping van
de putten lijkt niet op te treden. Het
bedrijven van het ASR-systeem gebeurt
vanuit een Control Valve Station.
Fer put wordt de geïnjecteerde en
gewonnen hoeveelheid en daarmee ook
het terugwinpercentage nauwgezet bijgehouden. Monitoring van het geïnjecteerde
water in het brakke watervoerende pakket
vindt niet plaats ('who cares, it works').

miamtteerkbijdt Peace River,hoog opgesteldepompen blyvenook m tijden van

in de ondergrond ook nog berging plaatsvindt van maximaal 38.000 m'/dag ruw
rivierwater in een 'offstream open reservoir" met een inhoud van maximaal
2,4 miljoen m'.
Het Manatee project zo'n 30 km noordelijker bestaat uit twee gescheiden zuiveringen met een totale capaciteit van
136.000 mVdag; een directe zuivering van
oppervlaktewater (98.000 mVdag) overeenkomend met die van het voorgaande
project en een behandeling van grondwater dat van 25 km afstand wordt aangevoerd i38.000 m'/dag). Die bestaat uit
ontharding met gebluste kalk, bezinking in
rechthoekige open bassins en 'dualmedia'-filtratie.
Het hoofdelijk verbruik is 435 l/d en
dreigt op te lopen naar 490 l/d in 2000.
Gezien de verwachte verdubbeling van de
vraag tot 2020 (het aantal inwoners van
Florida groeit met 1000 per dag) moet
waterbesparing worden bevorderd. Het
waterbedrijf legt zich erop toe het hoofdelijk verbruik tot het jaar 2000 terug te
brengen tot 415 l/d. Dat is dus een effect
van waterbesparing van 15% ten opzichte
van de prognose voor 2000. Waterbesparing zal vooral geschieden door beperking
van beregening. Maar ook waterbesparingsmaatregelen in woningen krijgen
steeds meer aandacht.
Onderdeel van het Manatee-project zijn
2 ASR-putten, de eerste twee in Florida.
Ze werden echter niet gebruikt omdat ze
weinig aan de produktiecapaciieii
bijdragen en de strenge vergunningsvoorwaarden het inzetten onaantrekkelijk
maken.

Cocoa Beach
Cocoa city, Cape Canaveral en het
Kennedy Space Center aan de oostkust
van Florida ontvangen drinkwater uit een
200 m diep zoet watervoerend pakket
('Floridan aquifer"). Het water wordt over
ongeveer 15 km aangevoerd waarna het
wordt onthard en gefiltreerd in de open
lucht. De capaciteit van de zuivering is
167.000 mVdag. Reinwaterberging voor
de variatie in de vraag gedurende een dag
vindt plaats in 2 ronde tanks van elk
19.000 m 3 . Daarnaast wordt om te

Florida Keys Aqueduct Authority
Ten zuiden van Miami ligt Florida City.
Daar wordt grondwater gewonnen dat na
zuivering wordt getransporteerd over
maximaal 225 km naar de Keys, de ten
zuiden van Florida gelegen eilanden.
Transport van drinkwater gebeurde tot
1974 door de Navy met een basis op Key
West en daarna door de Florida Keys
Aqueduct Authorithy die in dat jaar was
opgericht. De leidingen waren kwetsbaar
en zijn op sommige momenten ook wel
bezweken. In 1978 was de aanvoer naar
het meest zuid-west gelegen Key West
onvoldoende. Daarom is toen op Key
West een omgekeerde-osmose-installatie

AJb.2 - Control Valve Stationop WaterTreatment PlantteCocoa; opachtergond het hooggelegen
tpoehoaurreservoéren I van 6 ASR-pmtcn
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KO gebouwd mei een capaciteit van
11.000 mVdag. Deze is ook enkele jaren
gebruikt. Ook is vanaf 1978 een nieuwe en
grotere transportleiding aangelegd. Op
verschillende plaatsen langs het tracé van
de leiding vindt ondergrondse berging
plaats in een ASR-pui te Marathon) of'
bovengronds in tanks. De meningen over
het nut van ASK putten op de Keys zijn
verdeeld. Doel is het ter beschikking
hebben van een watervoorraad na 'hurricanes'. Verlies van een (link deel van het
geïnfiltreerde water zou daarvoor acceptabel zijn. Het gestelde minimum terugwinpercentage wordt echter niet gehaald.
De KO-installatie is verouderd en alleen
nog bedoeld voor calamiteitssituaties.
lichter de westelijke Keys zijn nog nooit
door hurricanes getroffen. De plant wordt
wel zo nu en dan getest. Besloten is deze
te moderniseren en te voorzien van een
noodstroomvoorziening en een betonnen
constructie bestand tegen krachtige hurricanes zoals 'Andrew' in 1992. Met zoute
grondwater wordt gewonnen op 200 m
diepte uit een kalksteen aquifer. Na
filtratie over een 20 /y-kaarsenfilter volgt
hyperfiltratie. De brijn mag niet worden
geloosd, ofschoon de afstand van de
installatie tot aan zee minder is dan 20 m.
Hen oude put is 'doorgeboord' en verdiept
en zal dienst doen als injectieput voor de
brijn.
Miami Dade Water and Sewer
Authority (Waste water treatment and
injection)
Hen derde deel van het stedelijke vooral
huishoudelijke afvalwater van Miami en
Dade County wordt na beperkte zuivering
geïnjecteerd in een zout water bevattende
kalksteenformatie ^'Biscayne aquifer'; op
ongeveer 900 m diepte. Het totaal aan
opgeloste stof (TDS) op die diepte is
30.000 mg/l. Injectie is 110 miljoen
mVjaar met 12 putten. Per put wordt
maximaal 2400 mVuur geïnjecteerd.
'State regulations' verordonneren een
waterkwaliteit voor injectie van maximaal
20 mg/l BOD en 20 mg/l zwevende stof.
liet zogenaamde 20/20-proces bestaat uit
beluchting, actief slibbehandeling en
bezinking. Zelfs met deze beperkte zuivering wordt er geen onoverkomelijke
verstopping van de zeer grote injectieputten gemeten. Dit wordt verklaard door
de grote openingen in de kalksteen. Men
sprak over manshoge spleten in de onverbuisde boorgaten. Zowel de zuivering als
de injectie van het effluent zal in capaciteit
worden verdubbeld. Op dit moment is een
injectieput in aanleg. Deze zijn diep en
duur omdat de EPA injectie alleen toestaat
op een diepte met een TDS van meer dan
10.000 mg/l. Voor monitoring volstaat

Alb 3 - Boorinstallatie
voorde900 m diepe
boringen.

men met een enkele ondiepe put waarmee
de kwaliteit van hei water wordt gecontroleerd. In deze put en in de injectieputten
wordt onder meer de druk gemeten. In de
injectieputten mag deze niet meer dan
27 mwk oplopen.
Palm Beach County Water Utilities
Department (Waste water treatment
and injection)
Een modernere en nieuwere plant is die
van het meer noordelijk gelegen Palm
Beach County. Deze is vooralsnog
21 miljoen mVjaar in capaciteit maar zal
worden uitgebreid. De zuivering is in
essentie gelijk aan de voorgaande: achtereenvolgens roosterzeven, beluchting en
actief slib. Bezinking gebeurt in ronde
bassins ('clarifiers' . Hen gedeelte van het
water wordt voor hergebruik gefiltreerd en
gedesinfecteerd. Het effluent dat niet werd
hergebruikt, werd geïnjecteerd. Hr zijn nu
2 putten waarin per put 2.100 mVuur
wordt geïnjecteerd. Hier lijkt wel enige
verstopping op te treden. Op het moment
van het bezoek werd één van de twee
putten geregenereerd met een grote
hoeveelheid zuur. Dit leek een routine
procedure. Hoewel er zachte druk wordt
uitgeoefend om het gezuiverde r gefiltreerde en gedesinfecteerde; afvalwater
opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld als

irrigatiewater voor de citrusteelt of voor
besproeiing van nabijgelegen golfbanen,
staan de afnemers voor dat gezuiverde
afvalwater niet in de rij. Als redenen
werden genoemd de kosten van de
aanvoer van dat water en kwaliteitseisen
van de EPA. Op dit moment is het enige
hergebruik de kunstmatige beregening
van de eigen grasvelden op het 24 ha
grote terrein van de plant.
City of Boynton Beach Water
Treatment Plant
De city of Boynton Beach ontvangt drinkwater uit zoet grondwater. Het ruwe water
wordt op circa 60 m diepte gewonnen en
vertoont een erg sterke kleur. Dit laatste is
reden om het water te hyperfiltreren.
Chloring is voorgeschreven met het oog
op residu in het distributienet. Zonder
voorafgaande hyperfiltratie zou dit leiden
tot een ernstige trihalomethanen-problematiek. De KO-plant is vrij nieuw, heeft
een omvang van 15.000 mVdag en zal
binnenkort worden uitgebreid tot
60.000 mVdag door het bijplaatsen van
3 extra units. De brijnproduktic is 15%.
Deze wordt met een enkele put geïnjecteerd op een diepte van 1.000 m.
• Vervolgoppagina 301.
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Initiatief Diffuse Stofstromen (GIDS), een
aantal suggesties en voorbeelden voor
provinciale activiteiten op dit gebied. Deze
zijn kort samengevat: 1) een initiatief tot
de vorming van een provinciaal netwerk
'Diffuse bronnen', 2) een stimulerende rol
bij het ontwikkelen van voorbeeldprojecten via de doelgroepenaanpak van
het provinciaal milieubeleid, 3) het
fungeren als intermediair bij de afstemming van Rijksbeleid en regionale maatregelen en 4) coördinatie van provinciale
en rijkssubsidiestromen.
De Regionale InspectiesMilieuhygiëne
hebben tot taak vanuit 'de tweede lijn' de
doorwerking van het Rijksbeleid te
bevorderen en te toetsen, zoals bij de
uitvoering van het rioleringsbeleid en de
sanering van diffuse lozingen op de
riolering. Ze hebben de 'eerste lijns'positie ten opzichte van de drinkwaterleidingbedrijven. Hiervan zou gebruik
kunnen worden gemaakt bij het terugdringen van koperemissies; bijvoorbeeld
door het aandringen op het stoppen met
toepassing van koperen leidingen in
nieuwbouw.
De rol van de gemeenten bestaat (soms) uit
die van waterbeheerder en die van onderhoudsplichtige van stedelijk oppervlaktewater. In beide rollen is de taak voor de
gemeenten om het diffuse bronnenbeleid
van provincies en waterschappen uit te
voeren.
Na de lezingen volgde een geanimeerde
forumdiscussieaan de hand van schriftelijk
ingediende vragen. Er volgde onder
andere een discussie over het realiteitsgehalte en de (eco) toxicologische onderbouwing van verschillende normen, onder
andere die van koper en het verschil in
normstelling tussen buurlanden. Het nut
van bufferzones om de belasting van
watergangen met diffuse bronnen te
beperken, werd betwijfeld. Wagen werden
gesteld over de ervaringen met alternatieve oeverbeschermingsmaterialen,
onder andere recycled kunststof. Veel
onduidelijkheid heerste er nog over de
mogelijkheid om het WVO-vergunningeninstrumentarium ook voor diffuse bronnen
te kunnen toepassen. Overigens komt er
steeds meer jurisprudentie op dit gebied.
Een aanwezige was diep teleurgesteld in
de stelling van De Ruiter, dat de linkse
milieubeweging mede verantwoordelijk is
voor het zo laat ontdekken van de diffuse
bronnen van waterverontreiniging, omdat
de aandacht in die hoek teveel gefixeerd is
geweest op de industrie als grote
vervuiler. De Ruiter legde uit dat zijn
opmerking niet moest worden opgevat als
een aanval op de milieubeweging, omdat
die juist de laatste jaren veel aandacht
heeft gevraagd voor het probleem van de
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diffuse bronnen (zie o.a. de recente
brochure 'Leve de sloot').
Een nadenkertje was de suggestie van
P. Vertegaal (Waterpakt): Naar zijn
mening wordt momenteel het waterkwaliteitsvraagstuk voor 75%veroorzaakt
door diffuse bronnen, terwijl hoogstens 5
à 10%van de aandacht en capaciteit van
waterbeheerders voor de diffuse bronnenproblematiek beschikbaar is.Als dat
laatste nu eens werd opgekrikt naar75%,
dan zou het diffuse bronnenprobleem snel
opgelost zijn. Een van de vragen ging in
op de discrepantie tussen de activiteiten
op de werkvloer en de geringe steun van
het management en het bestuur. Een
'diffuse bronnendag' voor bestuurders zou
een zinvolle vervolgstap kunnen zijn.
De CUWVO VI subgroep diffuse bronnen
overweegt volgend jaar opnieuw een
dergelijke dag te organiseren. Waarschijnlijk zal dan onder andere aandacht
gegeven worden aan het metaal zink.
Duidelijk is dat deze eerste dag over
diffuse bronnen van waterverontreiniging
niet het laatste woord is op dit gebied. Het
is eerder een begin op een weg die nog
jaren zal vergen.
S. P. Klapwijk
• •

•

Go go go
• Slotvanpagina 298.
Op het nabijgelegen grondwaterwin- en
zuiveringsstation wordt met een ASR-put
water opgeslagen op een diepte van ongeveer 250 m in een zandige kalksteenformatie. Het natuurlijke grondwater bevat
2.000 mg/l chloride.Tot nu toe zijn er
7 infiltratie- en terugwincycli uitgevoerd
met volumestromen van 4.000â
6.000 mVdag tijdens infiltratie en maximaal 8.000mVdag tijdens onttrekking.
Overigens vormden de extreem hoge
onderhoudskosten (roestvorming) in dit
zee-nabije deel van Florida aanleiding om
een in ijzer uitgevoerde watertoren in zijn
geheel te vervangen door een toren van
beton.
Miscellanea
Ten tijde van het congres was er publiciteit
rond het uitkomen van een rapport van de
Natural Resources Defense Council
waarin gerept werd over onvoldoende
behandeld drinkwater voor 1 op de
5 Amerikanen. Gesproken werd over coliformen, trihalomethanen, radio-actieve
Stoffen en lood. Volgens dit rapport zijn er
in Amerika jaarlijks bijna een miljoen

zieken en duizend doden met als 'waterborne' oorzaak onvoldoende behandeling
van hei drinkwater. Een audit van de
58.000 waterzuiveringssystemen toont aan
dat bijna de helft gebreken vertoont of niet
sluitende kwaliteitsprocedures kent
'violations of the Safe Drinking Water Act
SDWA '. De studie was uitgevoerd
omdat de SDWA zal worden aangepast.
Daarentegen klaagden verschillende
sprekers over 'those regulatory people'.
Het lijkt er op dat er grote verschillen
zitten in state-, county- en zelfs
EFA-regulations. Er is wel een AWWA,
ver weg in Denver. Maar de VSkent niet
een VEWIN zoals Nederland. De waterleidingbedrijven in de VSstaan er alleen
voor.
De inleiders uit Nederland slaagden erin
belangstelling te wekken voor infiltratiepraktijk en -onderzoek in Nederland.
Aandacht gaat hier niet enkel uit naar de
techniek maar ook naar natuur-, bodemen milieu-aspecten. Van de zijde van de
ASCE is voorgesteld om het derde
congres in 1998niet in Amerika maar in
Nederland, te houden. Voor wie meer wil
weten over het congres, over de proceedings of over de Nederlandse infiltratiepraktijk kan contact opnemen met
Kiwa NV,Onderzoek en Advies
(ir.J. H. Peters, telefoon 03402-6 9554).
Ir.J.H. Peters (KiwaNV,Onderzoek en
Advies, Nieuwegein
Ir.Th.N. Olsthoorn Gemeentewaterleidingen, Amsterdam
Ir. R. A.Visser FWR, Leiden)
• •

•
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