Heeft diepinfiltratie de toekomst?

Het 'verleden' van diepinfiltratie
Hen 'verleden' heeft diepinfiltratie,
althans bij de NV DZH, zeker.
Met de komst van de oppervlakteinfiltratie in 1955 waren de kwantiteitsproblemen van vóór die tijd vrijwel
onmiddellijk opgelost.
De plaatselijke verbrakking die het gevolg
was van jarenlange roofbouw op het duingebied was daarmee echter niet direct
verdwenen.

IR.G.S. HUIJBOOM
NV IV.II

De eerste proefput
In 1956, vrijwel direct na de komst van de
duininfiltratie, onderzocht ir. H. Tuinzaad
met een proefput, die tot in het diepe
watervoerende pakket reikte, of via deze
put water in het diepe pakket kon worden
geïnfiltreerd. De put werd gevoed met
water uit een draineerleiding die op circa
1 meter onder de bodem van een
infiltratiepias was aangelegd.
De put was na 3 weken verstopt. Ook
aanvullende proeven gaven een zelfde
beeld.
Zandpalen
In 1970 werden in het traject tussen
infiltratiepias en winning en ter plaatse
van slecht doorlatende lagen, circa
600 zandpalen aangebracht om de
infiltratie naar het diepe pakket te
vergroten.
De extra infiltratie tengevolge van het
aanbrengen van de zandpalen kon na 5
jaar worden geraamd op 100 à 150 mVu;
een geringe hoeveelheid dus.
Enige tijd later werden nog eens 125
zandpalen, met een diameter van 300 mm
en gevuld met omstortingsgrind, geboord
in de bodem van een infiltratieplas. Er
trad een blijvende verstopping op van alle
zandpalen.
De DIP
Het idee van de zandpalen werd verlaten
en in 1973 startte men met een diepinfiltratieproef waarbij drinkwater werd
geïnfiltreerd, de zogenaamde DIP
(Drinkwater Infiltratie Put). Gedurende
zeven jaar van diepinfiltratie met drinkwater, waarvan de MFI varieerde van 0,2
tot 1,0 s/l2, kon geen noemenswaardige
verstopping worden geregistreerd.
In de onttrekkingsput vond echter ijzeruitvlokking plaats. Nu diepinfiltratie met
drinkwater zonder noemenswaardige

Samenvatting
Diepinfiltratie heeft bij de NV DZH een lange voorgeschiedenis. De eerste
proefneming met een diepinfiltratieput stamt uit 1956. Vergelijkt men diepinfiltratie met oppervlakte-infiltratie dan scoort diepinfiltratie positief ten aanzien
van vergraven oppervlak (1 op 8), inpassing in het landschap, verhangen in de
freatische grondwaterspiegel, wijzigingen in de freatische grondwaterstand
tengevolge van uitval van aanvoer en bescherming van het watervoerend pakket.
Bovendien is een voordeel dat diepinfiltratie in beginsel toegepast kan worden
buiten duingebieden.
Negatief scoort diepinfiltratie ten aanzien van overbruggingsvermogen, kosten en
bedrijfsvoering.
Vooral de verminderde buffercapaciteit lijkt een belangrijk en nog onderbelicht
punt van aandacht.
Op grond van de vigerende beleidsplannen van Rijk en Provincie en de nog
steeds groeiende behoefte aan drinkwater zijn er voor diepinfiltratie voldoende
toepassingsmogelijkheden.
De goede inpasbaarheid van diepinfiltratieprojecten biedt mogelijkheden voor
projecten met mimimale natuurschade, zowel ten aanzien van vergraving als ten
aanzien van grondwaterstandsveranderingen, zowel in als buiten het duingebied.
De grote onbekende blijft vooralsnog het verstoppingsgedrag van infiltratieputten
op langere termijn.

verstopping mogelijk bleek, ging men een
stap terug in kwaliteit.
DeCIP
In 1974 werd gestart met de CIP, de
Coagulatie Infiltratie Put. Het op het
Pompstation Bergambacht voorbehandelde water werd bij deze proef
nabehandeld door coagulatie, vlokverwijdering door vlokkendeken en
dubbele filtratie.
De infiltratieput was hetzelfde gedimensioneerd als de DIP.
De verstopping van de CIP heeft men
uiteindelijk, na introductie van de MFI als
maat voor de aanwezigheid van verstoppende deeltjes, onder de knie gekregen.
Daarvoor moest 15 à 25 mg/l driewaardig
ijzer worden gedoseerd en een dubbele
filtratie worden toegepast om een
voldoende lage MFI (< 5 s/l2) te
verkrijgen en 5 mg/l chloor worden
gedoseerd om bacteriële verstopping te
voorkomen. De CIP heeft gewerkt van
1974 tot 1980.
De KIP
Vanaf 1983 is in een proefput het uit een
diepe puttenserie (Kaswetering II)
gewonnen water geïnfiltreerd in een op
enkele kilometers afstand gesitueerde
diepe infiltratieput. De bedoeling was om
een lokaal verhoogde brakwatergrens met
behulp van diepinfiltratie te verlagen.
Er werd totaal 250.000 m 3 water
geïnfiltreerd. Het effect op het chloridegehalte van grondwater was tot op een
diepte van 81 meter minus NAP duidelijk
merkbaar.
De proef is na 2 jaar, mede door de
optredende putverstopping, beëindigd.

De FLIP-FLOP
In de zomer van 1984 is gestart met een
volgende diepinfiltratie-proefneming.
Hierbij werd het voorbehandelde rivierwater verder voorgezuiverd door
coagulatie-flotatie-snelfiltratie en
geïnfiltreerd in twee infiltratieputten
(FLIP's, Flotatie Infiltratie Putten).
Het water werd teruggewonnen in een
tussen de infiltratieputten gelegen onttrekkingsput (FLOP). De MFI van het
verder voorgezuiverde water kon bijna
voortdurend beneden de grenswaarde van
3 s/l2 worden gehouden.
Aanvankelijke putverstopping bleek mede
veroorzaakt te zijn door het verstoppen
van de boorgatwand tijdens het boren.
Een met een 'schone' boormethode
geboorde put heeft 3 jaar geïnfiltreerd
met een zeer aanvaardbare weerstands-

Proefproject Waalsdorp
Het ontwerp van het proefproject
Waalsdorp, met een capaciteit van
4 miljoen m 3 per jaar, is geënt op de
FLIP-FLOP proefnemingen.
Het voorbehandelde Maaswater wordt
vergaand voorgezuiverd door coagulatieflotatie-snelfiltratie (MFI < 3 s/l2, AOC 10
à 20 fig/V) en geïnfiltreerd in 24 volgens
de 'schone' boormethode geboorde putten
met een boortgatdiameter van 1meter en
een infiltratiesnelheid van 20 à 30 cm per
uur op de boorgatwand.
Diepinfiltratie versus
oppervlakte-infiltratie
Het eerste diepinfiltratieproject op technische schaal in Zuid-I Iolland is vorige
week officieel in bedrijf genomen. Een
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zullen defreatische grondwaterstanden,
onder invloed vandedalende infiltratiepeilen, eveneens dalen. Een sterke daling
bij deinfiltratiepias diekleiner wordt
naarmate deafstand totde infiltratiepias
groter wordt.
Bij diepinfiltratie wordt deze daling sterk
gedempt door de weerstandbiedende
lagen tussen diepe en ondiepe pakket.
In afb.1isvoor een vergelijkbare
capaciteit hetverschil in grondwaterstandsdaling bij uitval van de aanvoer
aangegeven voor oppervlakte-infiltratie
en diepinfiltratie.

goed moment voor eentussentijdse balans
en eenvergelijking met oppervlakte-infiltratie opbasis vandeopgedane ervaringen.
Vergravenoppervlak
In Waalsdorp isvoor deleidingstraateen
werkstrook van 14meter envoor de
puttenreeksen een werkstrook van
9 meter toegepast. Hetdirect vergraven
oppervlak komt daarmee opcirca 1,2 ha.
Met eenjaarcapaciteit van 4miljoen m 3
volgt hieruit eendirect vergraven oppervlak van 0,3hapermiljoen m 3jaarcapaciteit. Dedirect ernaast gelegen
infiltratiepan 2.5 met bijbehorende
draineerleiding meteen jaarcapaciteitvan
circa 2,5 miljoen m 3 heeft ongeveer 2,4ha
per miljoen m 3 jaarcapaciteit aandirect
vergravingsoppervlak opgeleverd.Een
verhouding van 1op8 derhalve.

waterspiegel tengevolge van diepinfiltratie
zullen daarom over het algemeen,
afhankelijk van deweerstand van de
scheidende lagen, klein engelijkmatig zijn.
In Waalsdorp bedraagt de grondwaterstandsverandering tengevolge van diepinfiltratie maximaal circa 0,1m.
Ter vergelijking: hetinfiltratiepeil van de
ernaast gelegen infiltratiepias pan2.5
bedraagt NAP + 5,0mmeteen onttrekkingspeil vancirca NAP op een
afstand van circa 60 meter.
Snelle wijziging in de grondwaterstand
Indien gedurende enkele weken de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater uitvalt,
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Inpassing
Een puttenreeks met bijbehorende leiding
is goed inpasbaar inhet landschap.
Van dedrie puttenreeksen in Waalsdorp
is erééngeprojecteerd ineen bestaande
Sprang enééngecombineerd met een
oefenbaan vanDefensie. Dedirecte
schade kon daardoor aanzienlijk worden
teruggebracht endeonverharde oefenbaan kan tevens voor onderhoudswerk
aan deputtenserie worden gebruikt.
Verhangen
De stijghoogteverschillen inhet diepe
pakket waar infiltratie en terugwinning
plaatsvinden worden door de weerstandsbiedende lagen tussen diepeen
ondiepe pakket over hetalgemeen sterk
gedempt.
De veranderingen indefreatische grond-

Kwaliteit infiltratiewater
Voor devolledige analysegegevensvan
het huidige infiltratiewater datvoor de
oppervlakte-infiltratie wordt gebruikt
wordt verwezen naar de jaarverslagen.
Wellicht tenovervloede wordt er nog
eens opgewezen datvoor onder andere
de gehalten aanarseen, cadmium, chroom,
kwik en lood hethuidige voorgezuiverde
rivierwater niet alleen aande normen
volgens hetWaterleidingbesluit voldoet,
maar daar veronder liggen. De gehalten
aan enkele organische micro-verontreinigingen liggen echter boven deze
norm.
Door deverdergaande voorzuivering voor
diepinfiltratie worden met namehet
gehalte aanzwevend stof en fosfaat aanzienlijk verder verlaagd (respectievelijk tot
MFI < 3s/l2enbeneden de onderste
analysegrens.
Aangezien degehalten aande meeste
anorganische micro's nureeds inde buurt
van deonderste analysegrens liggen, zijn
veranderingen hierin niet meetbaar.
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peilbuis £27 staat op ca. 25m atstand van
infiltratiepias n° k ( infiltratiepeil= NAP+9.00m )
knooppunt 276op ca Ù0m afstand van diepinfiitratieputtenreeks op Waalsdorp.
Afb. 1 - Respons
freatische grondwaterstand bij uitval rivierivatcraanvoer.

T=0 is tijdstip dat grondwaterstandsdaling begint.
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Kwaliteitneerslag
Een vergelijking van de belasting van het
intrekgebied (circa 1.000 ha) door het
infiltratiewater en de neerslag is weergegeven in tabel I.
Hoewel beide grootheden in principe niet
te vergelijken zijn, is het wel duidelijk dat
de belasting door de atmosfeer in vergelijking met die door infiltratie, zeker van
belang is.

Voor een gedetailleerd overzicht wordt
verwezen naar Stuyfzand, P.J. [1989]
'Vergelijking van kunstmatige infiltratie in
vijvers en putten in geochemisch opzicht'.
Overbruggingsvermogen
Bij oppervlakte-infiltratie komt bij uitval
van de wateraanvoer een aanzienlijke
berging vrij door het dalen van het
waterpeil in de infiltratieplassen en van de
freatische grondwaterstanden.
Uit modelberekeningen blijkt dat 4 weken
na uitval van de rivierwateraanvoer nog
circa 70% van de oorspronkelijke ondiepe
winningscapaciteit aanwezig is.
Gedurende deze 4 weken is 85% van de
totale geproduceerde hoeveelheid
afkomstig van vrijkomende berging uit
infiltratieplassen en ondiep grondwater.
Na verloop van tijd worden diepe reservewinningen bijgezet om het afnemende
produktievermogen aan te vullen.
Bij diepinfiltratie valt, na uitval van de
wateraanvoer, de infiltratie volledig weg.
De onttrekkingsputten zullen momentaan
het volledige produktievermogen moeten
leveren. De uit het diepe pakket
onttrokken hoeveelheid water zal worden
aangevuld door een toenemende infiltratie
vanuit het ondiepe pakket en het vrijkomende zoete grondwater tengevolge
van het optrekken van de zoet-zoutgrens.
Een situatie die met het oog op voorraadvorming duidelijk ongunstiger is dan bij
oppervlakte-infiltratie.
Op dit punt zijn de vigerende beleidsdoelstellingen over strategische voorraad-

Zuiveringsaspectenduinpassage
De betekenis van de zuivering van het
voorgezuiverde rivierwater bij diepinfiltratie is kleiner dan bij oppervlakteinfiltratie. Naast de verlaging in het
gehalte aan nitraat, organische micro's en
een aantal sporenelementen, is de
betekenis van de duinpassage vooral
gelegen in de verwijdering van bacteriën
en virussen.
Bovendien vormt een duinpassage altijd
nog een zekere barrière tegen onbekende
verbindingen (zoals metabolieten), die,
zoals helaas valt te verwachten, de
komende decennia nog ruimschoots in het
oppervlaktewater te vinden zullen zijn.
Hen goede verblijftijdspreiding, die bij
diepinfiltratie zeker mogelijk is, heeft een
positief effect op eventuele snelle
kwaliteitsveranderingen in het aangevoerde water.
De gelijkmatige temperatuur van het
teruggewonnen water tussen circa 8,5 °C
en 14 °C, is voor de nazuivering en de
distributie een belangrijk positief punt.
TABEL I.

Depositie2
Parameter

Infiltratie'
kg/jaar

Intrekgebied3
kg/jaar

2,100

2.700

270

62
< DDP (5)
< DET (50)
<DET
238
< DET (1)
.10
86
380

11
33
1
?
6
.15
15
4
135

1,40
3,30
.10

1240
1
3

3
1.50
.50

.30
.15
.05

P-totaal
Zware metalen
Arseen
Cadmium
Chroom
Cobalt
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zink
Organische micro's
AOX
PAK
OCP

Direct in Pannen *
kg/)aar

VERKLARING:
Infiltratie en afvoer gebaseerd op gegevens uit het jaarverslag van DWL 's-Gravenhage van 1987.Er is
uitgegaan van 47,5 miljoen m3 geïnfiltreerd water.
2
Depositie gebaseerd op metingen samenstelling natte en droge depositie door het KNMI in 1981,
meetpunt Delft (West-NL) en een neerslag van 660 mm/jaar.
3
Oppervlak intrekgebied
:1.000 ha
4
Oppervlak infiltratie-pannen: 100 ha
1

AOX
PAK
OCP

Adsorbeerbare Organohalogeen-verbindingen
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Organochloor-Pesticiden

?

.60
.02
1.50
.40
14

vorming en vermindering van de
oppervlakte-infiltratie duidelijk strijdig
met elkaar. Een aspect dat bij de huidige
discussie over vermindering van
oppervlakte-infiltratie en introductie
van diepinfiltratie mijns inziens nog
onvoldoende is onderkend.
Veiligheidvan de voorraad
Bij een calamiteuze verontreiniging van
atmosferische deposities op het duin zal
het open water in de infiltratieplassen en
het ondiepe grondwater op plaatsen waar
het dicht aan de oppervlakte staat, direct
worden besmet.
Afhankelijk van de verwijdering tijdens
bodempassage (die over het algemeen
goed is) zullen de verontreinigingen de
winningsmiddelen kunnen bereiken.
Alleen een scheiding in het transport van
ondiep en diep gewonnen water in
combinatie met een spui-mogelijkheid
voor het ondiepe water, kan in dit geval
nog soelaas bieden. Het diepe grondwaterpakket, waar de diepinfiltratie plaatsheeft, is afgedekt met een grondpakket
van circa 25 meter dik.
In combinatie met de weerstandbiedende
lagen die hierin over het algemeen aanwezig zijn en de geringe verticale snelheid
van het grondwater levert dit een behoorlijke barrière op tegen besmetting van
de winningsmiddelen.
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van infiltratieplassen
is in de meeste gevallen eenvoudig.
Bij voldoende voordruk in de aanvoerleiding kan met een peilregeling worden
volstaan. Bij infiltratieplassen met een
hoog peil moet een pompfase worden
voorgeschakeld.
De kwaliteit van het aangevoerde water
wordt vanzelfsprekend regelmatig
gecontroleerd. De infiltratie wordt alleen
stopgezet in geval van calamiteuze
verontreinigingen of tijdelijk zeer
verslechterde kwaliteit van het rivierwater.
Met een behoorlijke kwaliteit voorgezuiverd rivierwater en de juiste
infiltratiesnelheid speelt verstopping bij
oppervlakte-infiltratie geen dominante rol.
Bij diepinfiltratie bij het DZH met een
infiltratiesnelheid op de boorgatwand van
20 à 30 cm per uur, speelt voorkomen
van de verstopping een belangrijkere rol
dan bij oppervlakte-infiltratie met een
infiltratiesnelheid van 0,5 à 2 cm per uur.
De MFI als maat voor de verstopping bij
diepinfiltratie wordt dan ook scherp
bewaakt. Bij overschrijding van de grenswaarde van < 3 s/l2 wordt in beginsel de
infiltratie gestaakt.
Een constante en optimale procesvoering
van de voorzuivering is dan ook een
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Rekening houdend met de verschillende
belangen en op basis van de hydrologische criteria 1en 2 heeft het bedrijf
een voorkeur voor locaties in het duingebied.
Bovendien kan goed worden aangesloten
op bestaande infrastructuur, hetgeen de
kosten van de voorzieningen beperkt.
Buiten het duingebied, in de binnenduinrand en het westelijk strandwallengebied zijn potentiële mogelijkheden voor
diepinfiltratie aanwezig. Een nadere
evaluatie van de belangen en een toetsing
aan de hydrologische criteria zal moeten
uitwijzen in hoeverre in dit gebied bruikbare locaties aanwezig zijn.

vereiste. Slibverwijdering uit de infiltratieputten speelt met een voorzuivering zoals
bij het project Waalsdorp, nauwelijks of
geen rol.
Kosten
Bij het diepinfiltratieproject Waalsdorp
bedragen de totale investeringskosten
circa 3 gulden per m 3 jaarcapaciteit.
Daarbij speelt de relatief kleine omvang
van het proefproject (4 miljoen m 3 per
jaar) vanzelfsprekend een niet verwaarloosbare rol. De kosten van vlokmiddel,
bediening en lozing van het proceswater
op de riolering, bedragen circa
200.000 gulden per jaar.
De investeringskosten voor oppervlakteinfiltratieprojecten zijn erg afhankelijk van
de lokale omstandigheden en kunnen
daarom moeilijk met een kengetal worden
aangegeven. Zij liggen echter duidelijk
lager dan die voor diepinfiltratie.
De exploitatiekosten zijn eveneens laag.
Kwaliteit drinkwater
De kwaliteit van het drinkwater afkomstig
van diepinfiltratie kan niet worden
vergeleken met dat afkomstig van oppervlakte-infiltratie, omdat beide watersoorten in het duingebied al worden
gemengd.
Op grond van onderzoek [1] kan worden
verwacht dat de kwaliteit van het teruggewonnen water enige wijziging ondergaat.
De verwachte concentratietoename van
een aantal stoffen zal in veel gevallen
echter in de nazuivering weer voor een
belangrijk deel teniet worden gedaan,
zodat belangrijke veranderingen in de

drinkwatcrkwaliteit niet zijn te verwachten.
Buiten hetduingebied
Voor het selecteren van mogelijke locaties
voor diepinfiltratie speelt een aantal
belangen een rol. Te denken valt aan
volksgezondheid, economie, natuur en
landschap, milieuhygiëne, recreatie en
landbouw. Daarnaast bepalen ook
hydrologische factoren de mogelijkheden
voor diepinfiltratie. Als criteria kunnen
worden genoemd:
1. Een diepe ligging van het grensvlak
tussen brak en zout water.
Op de locatie dient in het watervoerende
pakket waarin de diepinfiltratie zal plaatsvinden geen brak of zout water aanwezig
te zijn.
2. De ondergrondse watervoorraad moet
goed beschermd zijn.
3. De kwaliteit van het grondwater in het
watervoerende pakket waarin infiltratie en
terugwinning zal plaatsvinden moet goed
zijn.
4. Bij voorkeur dient er boven het watervoerende pakket waarin diepinfiltratie
plaatsvindt een goed afsluitende laag
aanwezig te zijn.
De hydrologische effecten van diepinfiltratie op de ondiepe grondwaterstand
blijven hierdoor beperkt. Bovendien
draagt een afsluitende laag bij aan een
goede bescherming van de ondergrondse
watervoorraad.
Vooral het eerste criterium speelt een
essentiële rol bij de locatiekeuze. Op basis
van huidige inzichten moet aan deze
voorwaarde voldaan zijn om met succes
diepinfiltratie te kunnen toepassen.

Toekomstverwachtingen
Beleid
In het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland (IODZH) is
onderzocht in welke oplossingsrichtingen
de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland
zich bij voorkeur zou dienen te ontwikkelen om een optimale combinatie van
drinkwatervoorziening en natuurbehoud
te verkrijgen.
Op grond van geohydrologische verkenning van een groot aantal locaties in en
buiten het duingebied komt men in het
eindrapport tot de conclusie dat diepinfiltratieprojecten met een totale
capaciteit van circa 60 miljoen m 3 per jaar
tot de zogenaamde harmonieuze oplossingen behoren.
Het Lange-Termijn-Beleid van de
provincie Zuid-Holland sluit hierop aan.
Diepinfiltratie wordt hierin aangegeven als
een veelbelovende techniek ter aanvulling
op de bestaande oppervlakte-infiltratiecapaciteit en ter compensatie van de
geplande vermindering aan oppervlakteinfiltratiecapaciteit in het kader van de
regeneratie van duingebieden. Een tweetal
concrete proefprojecten wordt erin
benoemd waarvan het thans in bedrijf
genomen proefproject Waalsdorp er

De NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH) en de NV Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR) als initiatiefnemer en de NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij (WDM) als
waarnemer, hebben besloten de overige
diepinfiltratiemogelijkheden als één
pakket in de procedure te brengen.
Als eerste stap in deze procedure, waarin
een milieu-effectrapportage zal worden
opgesteld, is onlangs de 'Startnotitie ten
behoeve van de milieu-effectrapportage
voor diepinfiltratieprojecten in ZuidHolland West' bij het bevoegd gezag, de
provincie Zuid-Holland, ingediend.
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De totale omvang van de projecten
bedraagt 50 à 60 miljoen m 3 per jaar.
De helft van deze totale capaciteit zal
worden gedekt door projecten in het duin,
de andere helft door projecten in de
binnenduinrand en het westelijk strandwallengebied.

1. Inleiding
Reeds in de jaren vijftig zijn bij de toenmalige Duinwaterleiding van 's-Gravenhage de eerste experimenten met diepinfîltratie uitgevoerd. Lag het accent in die
jaren op het sneller en gerichter aanvullen
van de zoetwatervoorraad in het diepe
pakket, in latere experimenten in de jaren
zeventig en begin tachtig werd vooral
gezocht naar een ten opzichte van oppervlakte-infiltratie alternatieve produktietechniek. Dit laatste ingegeven door de

Behoefte en dekking
De behoefteprognose volgens het derde
Tienjarenplan van de VEWIN geeft voor
de voorzieningsgebieden van de NV DZH
en de NV EWR in het jaar 2000, een
totale behoefte aan van circa
96 miljoen m 3 .
De huidige capaciteit van deze bedrijven,
inclusief het proefproject Waalsdorp,
bedraagt thans circa 73 miljoen m 3 .
Rekening houdend met benodigde
compenserende capaciteit in verband met
de regeneratieplannen tot het jaar 2000,
richten de bedrijven zich thans op een
totale aan te vragen vergunningscapaciteit
van circa 35 miljoen m3.
Lange termijn
De belangrijkste vraag voor het welslagen
van diepinfîltratie is welk verstoppingsgedrag de infiltratieputten op langere
termijn zullen gaan vertonen.
De ervaringen van het meest recente
proefproject (FLIP-FLOP) gaan niet
verder dan ongeveer 3 jaar.
Een korte levensduur brengt nieuwe
natuurschade teweeg doordat
vervangende putten zullen moeten
worden geboord.
Bovendien veel extra kosten want diepinfiltratieputten zijn duur; in het project
Waalsdorp kosten zij circa 75.000 gulden
per stuk.
Bij de NV DZH gaan we ervan uit dat een
vérgaande voorzuivering niet alleen
ecologisch maar ook procestechnisch de
beste garanties geeft.
Hoewel het infiltratiewater steeds
helderder wordt, is de 'zichtdiepte' voor
een termijn van langer dan 10 jaar op dit
moment nog niet groot genoeg.
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omstandigheid dat de Rijks- en Provinciale Overheid grootschalige uitbreiding
van oppervlakte-infiltratie in de duinen op
grond van milieu-overwegingen minder
gewenst achtten en toepassing van diepinfîltratie wilden stimuleren.
Het meest recente diepinfiltratieexperiment is het zogenaamde Flip-flopexperiment, waarmee in de zomer van
1984 een aanvang werd genomen. Op
basis van de onderzoekservaringen in de
daaropvolgende periode is in 1988/1989
overgegaan tot de aanleg van een praktijkproject, het diepinfiltratiesysteem
Waalsdorp-Laag. Hoewel de officiële
opening hiervan plaatsvond op 19 april jl.,
is met de daadwerkelijke infiltratie reeds
begin van dit jaar een start gemaakt.
In het vervolg van dit artikel wordt in
eerste instantie aandacht besteed aan de
belangrijkste resultaten van de proefnemingen in het kader van het Flip-flopexperiment. Vervolgens worden enkele
karakteristieken gegeven van het praktijkproject Waalsdorp-Laag en wordt
aangegeven hoe dit praktijkproject een
vervolg gaat krijgen.
2. Het onderzoek
2.1 Algemeen
Sinds de start van het diepinfiltratieexperiment Flip-flop in de zomer van
1984 is een onderzoeksperiode van 5 jaar
verstreken. De doelstellingen van dit
experiment lagen in het verlengde van de
na de vorige experimenten nog openstaande vragen over de toepassing van
diepinfîltratie. Zij luiden als volgt:
a. Bevestiging van de verwachting dat
diepinfîltratie met voldoende ver voorgezuiverd Maaswater mogelijk is zonder
noemenswaardige mechanische
verstopping.

Samenvatting
Op basis van uitgebreide onderzoekingen, het meest recent in de
vorm van het diepinfiltratieexperiment Flip-flop, is de (toenmalige) Duinwaterleiding van
's-Gravenhage in 1988/89 overgegaan tot de aanleg van een project
voor diepinfîltratie, het diepinfiltratie-systeem Waalsdorp-Laag.
Begin 1990 is daar een start gemaakt
met het infiltreren van voorgezuiverd rivierwater op praktijkschaal.
Het gedrag van het diepinfiltratiesysteem zal door middel van een
monitoring systeem worden gevolgd.
De N V . Duinwaterbedrijf ZuidHolland (DZH) en de N.V. Energieen Watervoorziening Rijnland
(EWR) hebben het voornemen de
komende tien jaar het aantal diepinfiltratieprojecten uit te breiden
met een totale jaarcapaciteit van
35 miljoen m 3 .

b. Nader onderzoek naar de factoren die
bepalend zijn voor bacteriële verstopping.
Dit kan enerzijds gebeuren door
analyseren van de proefresultaten,
anderzijds mogelijk door gerichte
beïnvloeding van de waterkwaliteit.
c. Het verzamelen van voldoende
informatie over de kwaliteitsveranderingen van het water bij bodempassage, vooral ten aanzien van de
hygiënische aspecten (bacteriën, virussen,
organische micro-verontreinigingen,
integrale toxiciteit), zodat een vergelijking
hiervan tussen diepinfîltratie met putten
en oppervlakte-infiltratie mogelijk is.
d. Nader onderzoek naar de factoren die
van belang zijn bij de terugwinning van
het geïnfiltreerde water, met name ten
aanzien van de eventuele vorming van
ijzerhydroxydevlok in de onttrekkingsput.
In het navolgende wordt met name
verslag gedaan van de onderzoekservaringen over de a. en b. Aan de
kwaliteitsveranderingen van het water bij
bodempassage wordt elders in dit blad
uitgebreid aandacht besteed.
2.2 De infiltratieputten en de onttrekkingsput
In de uitgangspositie is gekozen voor een
opstelling van 2 infiltratieputten met daartussenin een onttrekkingsput, respectievelijk Flip 1, Flip 2 en Flop. Dit zijn afkortingen van Flotatie-Infiltratie-Put (1 en 2)
en Flotatie-Onttrekkings-Put. De eis dat
90% van het teruggewonnen rivierwater
een verblijftijd van 3 maanden of meer
heeft, is met behulp van een stroombanenprogramma vertaald in een onder-

