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Meetresultaten warmte-opslag Bunnik

1. Inleiding
Warmte-opslag Bunnik
Warmte-opslag is een methode om
energie te besparen. Het systeem werkt
als volgt: In de zomer wordt overtollige
warmte opgeslagen in een aquifer; in de
winter wordt deze warmte weer benut.
In 1984 is door Heidemij
Adviesbureau BV en Bredero Energy
Systems zo'n warmte-opslagproject
gerealiseerd voor een kantoor te Bunnik.
Daarbij is gebruik gemaakt van de eerste
aquifer. In afbeelding 1is een situatieschets weergegeven.
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De warmte-opslag wordt gebruikt voor de
ruimteverwarming van het kantoor.
De warmte wordt geleverd door zonnecollectoren en de computers in het
gebouw. In de zomer wordt hiervoor
grondwater aan de koude zijde
opgepompt, in een warmtewisselaar
verwarmd en vervolgens aan de warme
zijde geïnjecteerd. In de winter wordt dit
proces omgekeerd. De maximum
temperatuur die het grondwater hierbij
bereikt is circa 30°C. De minimale
onttrekkingstemperatuur is circa 14°C.
De natuurlijke temperatuur van het
grondwater is circa 10°C.
Bodemopbouw
De bodemopbouw is in afbeelding 1
schematisch weergegeven. De aquifer
bestaat uit grofzandig sediment dat
behoort tot de Formaties van Kreftenheye,
Urk en Sterksel en dat is afgezet door de
Rijn en de Maas tijdens het Pleistoceen.
Tijdens het Holoceen zijn hierop weer
kleiige en lemige zanden afgezet die nu
gedeeltelijk een afdekkende laag vormen.
De afdekkende laag heeft een dikte die
varieert van 0 tot circa 2 meter. De ondergrens van de eerste aquifer bevindt zich
op circa 50 m -m.v.
Meetprogramma
Tot eind 1989 is de warmte-opslag
begeleid door een meetprogramma. In dit
kader zijn er onder andere hydrologische,
hydrochemische en microbiologische

Samenvatting
Bij het warmte-opslagproject Bunnik is nagegaan wat de milieu-effecten van
warmte-opslag zijn. Het project is gerealiseerd in 1984. Tot eind 1989 is een
meetprogramma uitgevoerd. In dit kader is de opslag hydrogeochemisch en
microbiologisch gevolgd. Uit de resultaten volgt dat de milieu-effecten van de
warmte-opslag te Bunnik verwaarloosbaar zijn.

waarnemingen verricht. De resultaten van
deze waarnemingen zijn gecompileerd en
geïnterpreteerd [Appelo en Van de
Coevering, 1988;Appelo, Griffioen en Van
der Weiden, 1990; HA, LUW en VU, 1988;
HA, 1989; HA en BE, 1990].Aan de hand
van deze resultaten konden de milieueffecten in de praktijk worden
geëvalueerd, dat wil zeggen vergeleken
worden met de op theoretische gronden
voorspelde milieu-effecten [Heidemij
Adviesbureau BV, 1986].
2. Hydrogeochemie
Oorspronkelijke situatie
In de oorspronkelijke situatie kwamen er
in de aquifer meerdere watertypen voor.
De gemiddelde watersamenstelling aan de
warme zijde was van het type F 3 C a H C 0 3
(zoet, hard CaHC0 3 -water); die aan de
koude zijde F 4 C a H C 0 3 (zoet, extreem
hard CaHC0 3 -water). Aan de koude zijde
is het water meer gemineraliseerd als
gevolg van intensieve veehouderij in de
nabije omgeving. Omdat het
oorspronkelijke grondwater hard tot
extreem hard is en circa 0,2 mmol Fe 2+ /I
bevat, werden verstoppingsproblemen
verwacht. Kalk zou kunnen precipiteren
als gevolg van de temperatuurstijging.
Fe(OH)j zou gevormd kunnen worden bij
eventuele beluchting.
Drinkwaterinjectie
Daarom is voorafgaande aan het opslaan
van warmte aan beide zijden 10.000 m 3
zacht drinkwater van het type F l C a H C 0 3
(zoet, matig hard CaHC0 3 -water) geïnjecteerd. Aldus zou er weinig kalk kunnen

precipiteren, en zou de zuurstof in het
drinkwater het Fe 2 + (aq) oxyderen in de
aquifer nabij de filters. De mogelijkheid
voor Fe(OH) 3 -precipitatie in de filters zou
hierdoor worden verkleind. Tevens werd
verwacht dat Fe 2 + geadsorbeerd zou
worden aan de geprecipiteerde ijzerhydroxyde [Van Beek, 1983].
Optredende reacties
Kalkprecipitatie is niet waargenomen.
Dit komt omdat kennelijk een bepaalde
mate van oververzadiging ÇSIcalGie1= circa
0,3) mogelijk is zonder dat er kalk
precipiteert. (De gehalten aan PO^" en
GOD zijn overigens dermate laag
(respectievelijk circa 0,02 mmol/1 en circa
0,4 mmol 0 2 /l) dat deze componenten
niet als inhibitor kunnen optreden.)
De meeste veranderingen in samenstelling
die zijn opgetreden, zijn niet of nauwelijks
te correleren met de temperatuur. Voor de
Si0 2 -concentratie blijkt dit in geringe mate
wel het geval te zijn (toename van circa 12
naar circa 16 mg Si0 2 /1 bij verwarmen van
10 naar 25°C).
Het belangrijkste proces dat de watersamenstelling blijkt te bepalen, is
menging. Menging treedt op als gevolg
van dispersie en vrije convectie (vrije
convectie is het proces waarbij het warme
(en daardoor lichter) water naar boven
beweegt ten opzichte van het koude
omgevingswater). Vrije convectie heeft
ertoe geleid dat het geïnjecteerde drinkwater snel was verdwenen uit de
invloedssfeer van de warmte-opslag.
De dichtheidsverschillen waren zodanig

Afb. 1 -Situatieschets warmte-opslag.
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dat het drinkwater opsteeg en zich aan de
bovenzijde van de aquifer verspreidde.
In de plaats hiervoor keerde het
oorspronkelijke grondwater terug.
Met deze terugkeer werd ook de
oorspronkelijke redoxpotentiaal hersteld.
De Fe 2 + werd hierbij echter niet of
nauwelijks geadsorbeerd aan de in de
aquifer geprecipiteerde Fe(OH) 3 . Door
het systeem goed gesloten te houden,
werd beluchting en dus Fe(OH) 3 -vorming
toch voorkomen.
Waterbehandeling
Omdat er geen reacties van betekenis zijn
geconstateerd, is geen nieuwe drinkwaterinjectie of andere waterbehandelingsmethode toegepast. Het is de verwachting
dat op den duur ter plaatse van de
warmte-opslag oorspronkelijk grondwater
aanwezig zal zijn dat door het heen-enweerpompen gehomogeniseerd wordt.
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3. Microbiologie
Type onderzoek
Tijdens het meetprogramma zijn diverse
watermonsters genomen ten behoeve van
microbiologisch onderzoek. In deze watermonsters zijn kiemen geteld, kolonietypen
bepaald en micro-organismen
geïndentificeerd.
Oorspronkelijke situatie
De eerste bemonstering had als doel om
de oorspronkelijke situatie vast te leggen.
Achteraf is gebleken dat de resultaten van
deze bemonstering niet bruikbaar zijn als
referentie. Als gevolg van de toen recent
geplaatste filters was de ondergrond
namelijk verstoord. Dit heeft geleid tot
een tijdelijk groter voedselaanbod voor de
micro-organismen. Ilierdoor laten de
resultaten een verhoogde kiemenconcentratie zien. Daarom is halverwege
de meetperiode een nieuwe referentiebemonstering uitgevoerd. Het filter
waaruit het monster is genomen, ligt
buiten de invloedssfeer van de warmteopslag (op circa 250 meter afstand).
De effecten als gevolg van het plaatsen
van het filter waren bij de bemonstering
reeds verdwenen omdat het filter ruim
voor de bemonstering was geplaatst.
Ontwikkeling in de tijd
Met deze nieuwe referentiemeting kon
nagegaan worden in hoeverre de microbiologische ontwikkeling bij de opslag
afwijkt van de natuurlijke omgeving.
Voor de kiemenconcentratie is in
afbeelding 2 het verloop in de tijd weergegeven voor een filter aan de warme
zijde van de opslag. Dit filter bevindt zich

op 15m —m.v. en op een afstand van
3 meter van het centrum van de opslag.
De kiemenconcentratie is bepaald volgens
drie methoden (aëroob plaat ('Aeplaat'),
aëroob vloeistof (MPN; 'Aevloei'),
anaëroob hoge agar (MPN; 'Anagar')).
Het aantal sulfaatreducerende bacteriën
per ml is ook bepaald ('SRB'). Uit de
afbeelding volgt dat:
- de kiemenconcentratie zich in de vierjarige onderzoeksperiode na de initiële
afname heeft gestabiliseerd;
- de referentieconcentraties goed
overeenkomen met de concentraties zoals
gemeten bij de warmte-opslag.

of er een ontwikkeling in de tijd waarneembaar is. Dit blijkt niet het geval te
zijn. De variaties lijken willekeurig te zijn.

Na de initiële piek als gevolg van het
plaatsen van de filters (na 6 december
1984) blijkt de concentratie van de aërobe
kiemen volgens de plaattellingen
gemiddeld over de gehele aquifer circa
1.800/ml te zijn. Voor de vloeistoftellingen
is dat gemiddeld 6.600/ml. Het aantal
anaërobe kiemen is in die periode
gemiddeld over de aquifer 1.700/ml.
Het aantal sulfaatreducerende bacteriën is
gemiddeld 2/ml. Al deze gemiddelden zijn
laag te noemen.

Fr zijn geen indicaties voor belangrijke
microbiologische veranderingen als gevolg
van de warmte-opslag. Een verhoogde
microbiologische activiteit als gevolg van
de temperatuurverhoging is niet waargenomen.

Voor de kolonietypen is ook het verloop
in de tijd nagegaan. De variaties blijken
gering te zijn, en zijn niet in verband te
brengen met de temperatuur of de watersamenstelling.
De in de onderzoeksperiode dominerende
bacteriegeslachten zijn Acinetobacter,
Corynebacterium, Flavobacterium,
Moraxella, Pseudomonas, Staphylococcus
en Micrococcus. Ook hiervoor is nagegaan

Pathogène micro-organismen zijn niet
waargenomen.
Correlatiesen consequenties
Voor de kiemenconcentraties zijn de
relaties met respectievelijk de
temperatuur, het COD-gehalte, de
elektrische geleidbaarheid, het zuurstofgehalte en de redoxpotentiaal onderzocht.
In geen van de combinaties kwam een
duidelijke correlatie tot uitdrukking.

Problemen met verstopping als gevolg van
een verhoogde microbiologische activiteit
zijn daarom ook niet aan de orde.
Omdat de concentratie micro-organismen
in het water zich lijkt te stabiliseren op
een laag niveau, is de microbiologische
activiteit gering. De gevolgen voor de
watersamenstelling zijn bijgevolg ook
gering.
4. Discussie en conclusies
Uit de metingen mag geconcludeerd
worden dat de veranderingen in
chemische en microbiologische samenstelling die optreden als gevolg van
warmte-opslag bij 30°C in de eerste
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aquifer bij Bunnik, verwaarloosbaar klein
zijn. Het is op voorhand niet waarschijnlijk
dat deze conclusie voor andere lokaties
anders zou luiden.
De groei van micro-organismen wordt bij
Bunnik gelimiteerd door de afwezigheid
van (goed afbreekbaar) organisch
koolstof. Het DOC (Dissolved Organic
Carbon) in het Bunnikse grondwater
bedraagt circa 5 mg/l. Het AOC
(Assimileerbaar organisch koolstof)
bedraagt echter minder dan 0,05 mg/l.
Deze laatste concentratie bepaalt de groeimogelijkheden voor micro-organismen.
Onder natuurlijke omstandigheden zullen
de maximale AOC-gehalten in hei Nederlandse ondiepe grondwater naar
verwachting niet veel hoger zijn dan het
gehalte dat in Bunnik is aangetroffen.
Alléén in die gevallen waarin het grondwater verontreinigd is (bijvoorbeeld vanuit
een riolering), zou een verwarming van
het grondwater daarom tot ongewenste
microbiologische groei kunnen leiden.

In memoriam
drs. K. Kleijwegt
Klaas Kleijwegt zal me bijblijven vanwege
zijn aanwezigheid. Als hij ergens bij was,
dan was hij er ook écht volledig bij!
Of het nu ging om een VEWIN-ledenvergadering of KIWA-aandeelhouders, of
hij nu in de zaal zat of achter de tafel van
bestuur of commissarissen, het maakte
allemaal niet uit: hij was er.
Hij had altijd zijn huiswerk goed gedaan
en had ook altijd wel een kritische noot te
plaatsen. Dikwijls wees hij dan op kleine
onvolkomendheden, maar soms maakte
hij in een vlammend betoog zijn opinie
over bepaalde ontwikkelingen duidelijk.

5. Verantwoording
Het onderzoek bij de warmte-opslag te
Bunnik is gefinancierd door de Nederlandse maatschappij voor energie en
milieu BV (NOVEM). Bij het meetprogramma zijn naast Heidemij Adviesbureau BV de volgende organisaties
betrokken geweest: Bredero Energy
Systems, de Vrije Universiteit Amsterdam
en de Landbouwuniversiteit Wageningen.
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Hij deed dat vanuit een grote betrokkenheid met onze bedrijfstak, die in veel
gevallen zijn eigen bedrijf, de Drinkwaterleiding Rotterdam, verre oversteeg.
Wanneer er zich dan een situatie voordeed waarin het VEWIN- of KIWA-beleid
niet geheel strookte met dat van het
Rotterdamse, dan kon hij dat uitstekend

relativeren, vaak met een goedmoedig
grapje over zijn eigen bedrijf.
Zijn plotselinge overlijden op zaterdag
7 september heeft ons allemaal diep
geschokt en betekent een verlies voor ons
allen in de drinkwaterwereld. Maar zeker
ook in zijn eigen bedrijf zal zijn
verscheiden een grote leegte achterlaten.
Klaas Kleijwegt was immers de motor van
de grote veranderingen die het bedrijf de
afgelopen jaren heeft meegemaakt.
Op 1mei 1965 trad hij in dienst van
DWL Rotterdam als bedrijfseconoom.
Hij bouwde de afdelingen Financieeleconomische Zaken en Personeelszaken
uit en werd in 1970 benoemd tot
Economisch Adjunct-directeur. In 1976
volgde hij de heer Lugthan op als
Directeur. Hij maakte de overgang van het
bedrijf van Rijn- op Maaswater mee en
speelde daar een actieve rol in. Tijdens de
oliecrisis begin jaren tachtig wist hij de
sluiting van het nieuwe produktiebedrijf
Kralingen af te wenden. De afgelopen
jaren hield vooral de reorganisatie van de
drinkwatervoorziening in de provincie
Zuid-Holland hem veel bezig. In dat
verband leerde ik hem, nieuw als ik was in
de bedrijfstak, kennen als een uiterst
integer en zeer vasthoudend man.
Vanaf 1976 maakte Klaas Kleijwegt deel
uit van het College van Bedrijfsdirecteuren en hij had de laatste jaren als
voorzitter daarvan ook zitting in het
dagelijks bestuur van de VEWIN.
Vanaf 1988 was hij tevens Commissaris
van KIWA NV. Ook in RIWA-verband
speelde Kleijwegt een belangrijke rol.
We zullen Klaas Kleijwegt in onze
herinnering houden als een man die zeer
belangrijke bijdragen leverde aan de
ontwikkeling van onze bedrijfstak en als
een heel goede vriend voor velen van ons.
Zijn vrouw en kinderen wensen wij
sterkte met hun verlies.
mr. S. Patijn

Nogmaals Rectificatie
Vertrouw niet te veel op faxen. In het vorige nummer namen we op pagina 533 een
rectificatie op van de tabel uit nummer 18 die verkeerd was afgedrukt. De correctie was
ons fax-gewijs toegezonden, maar kwam door een technisch mankement aan de
gebruikte fax-apparatuur wat gehavend tot ons. Wij hadden natuurlijk moeten zien, dat
de '3'in de 2e kolom niet juist kon zijn. Hierbij de definitieve versie van tabel II voor
het artikel van F. E. Holtvoort.
TABEL II - - Gemiddelde zuiveringsresultaten rwzi Coevorden in 1986, 1987 en 1988.
Influent mg/l

BZV
N-tot
P

zuii '.rend.

Effluent mg/l

1986

1987

1988

215
59
16

120
35
9

140
35
8

1986
3
17,1
7

1987
4
12,1
4,1

1988
6
10
3,5

%

1986

1987

1988

99
71
56

97
65
54

96
72
57

