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Diepinfîltratie: van proef naar praktijk

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-
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2.3. Bodemopbouw en geohydrologische
schematisaüe
Door het grote aantal boringen dat in het
kader van de technische inrichting van de
proef is uitgevoerd (infiltratieputten,
onttrekkingsput en monitoring putten) is
een goed beeld van de ondergrond tot aan
de kleiige afzettingen van de Formatie van
Kedichem verkregen. In afbeelding 2 is
een schematisch overzicht gegeven van de
uit de boringen verkregen informatie over
de geologische opbouw van de ondergrond.

Aß. 1-Locatie van Flipl,2 en3 en Flop.

linge afstand tussen de putten van 75 m.
De drie putten liggen in een lijn, evenwijdig aan de richting van de natuurlijke
afstroming (zie afb. 1).
Bij de keuze van het boorsysteem voor de
aanleg van de infiltratie- en onttrekkingsputten is aangesloten bij de tot dan toe
elders in het duingebied bij de aanleg van
normale produktieputten gebruikelijke
boormethode, namelijk een rotaryzuigboring met luchtlift zonder kunstmatig
toegevoegde boorspoeling.
De constructie van de infiltratieputten
verschilt niet van de wijze waarop elders
in het duingebied onttrekkingsputten
worden uitgevoerd. In verband met de
hoge maaiveldligging ten opzichte van de
grondwaterpotentieel in het te infiltreren
pakket is echter bij de aansluiting van de

infiltratieleiding op de put voorzien in een
speciale regelklep. Deze regelklep dient
om, zonder dat er onderdruk in de
aanvoerleiding ontstaat, een deel van het
grote beschikbare verval in energiehoogte
te elimineren. De onttrekkingsput is voorzien van een verwijd bovendeel ten
behoeve van het inhangen van een
onderwaterpomp. Het onttrokken water
wordt afgevoerd naar het snelfilterbedrijf,
waardoor het teruggewonnen water in de
normale produktiestroom terecht komt.
In een latere fase van het onderzoek is ter
vervanging van Flip 2 een derde
infiltratieput Flip 3 aan de proefopstelling
toegevoegd. De locatie is eveneens weergegeven in afb. 1. Op de reden voor de
aanleg van deze derde infiltratieput wordt
in par. 2.5 nader ingegaan.

2.4 Putverstopping
2AA Flowmetingen en proefpompingen
Flip 1,2 en 3
Voordat is begonnen met het infiltreren
van voorgezuiverd rivierwater zijn de
infiltratieputten Flip 1,2 en 3, en de
onttrekkingsput Flop getest in de vorm
van een proefpomping. De resultaten van
de proefpompingen zijn weergegeven in
tabel 1. Daarnaast zijn op de infiltratieputten flowmetingen uitgevoerd. Van deze
flowmetingen zijn de door DGV/TNO uitgevoerde metingen weergegeven in afb. 3.
Bovendien is bepaald in welke mate elk
filtersegment bijdraagt in de verhouding
tot de totale filterlengte (zie afb. 4).
2.4.2 Weerstandslijnen Flip 1,2 en 3
Op 27 juni 1984 is gestart met het
infiltreren van voorgezuiverd rivierwater.
Het tijdstip van aanvang werd mede
bepaald door de eis dat er voldoende
Afb. 3 -ResultatenflowmetingenFlip1,2 en 3.
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TABEL I- Resultaten proefpompingvan deputten.

Flip 1
Flip 2
Flip 3
Flop

Boorgatdiameter [ml

Filterlengte [m]

Specifieke
afpomping *1
[h/m2]

0,6
0,6
0,6
0,6

17,5
12,5
12,5
12,5

0,044
0,062
0,048
0,060

Specifieke
opbrengst *2
[h/m2]
22,5
16,0
20,7
16,6
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Afb. 2 - Geologische opbouw van de ondergrond.
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2.5 Evaluatie
Eén van de belangrijkste doelstellingen
van het Flip-flop-project, namelijk het
bevestigen dat diepe infiltratie van, door
middel van coagulatie, flotatie en snelfiltratie voorgezuiverd rivierwater mogelijk
is, zonder noemenswaardige verstopping
van de putten, leek aanvankelijk niet ie
worden gehaald. De putten Flip 1 en
Flip 2 lieten al vrij snel na aanvang van
het experiment weerstandstoename zien.
Ilierbij was de toename van Flip 2 veel
sterker dan van I-lip 1. Ook bij het in
samenwering met het KIWA uitgevoerde
meeloopfilteronderzoek was weerstandstoename duidelijk meetbaar. In het
verdere verloop van het Flip-flop-project
is daarom uilgebreid onderzoek gedaan
naar de verstoppingsoorzaak(oorzaken).
Afb. 4 - Bijdragefiltersegmentenin ;
totale filterlengte.

rhoudingtot

contrast diende te bestaan tussen de
temperatuur van het te infiltreren water
en van het in de bodem aanwezige grondwater, in verband met het onderzoek naar
het geothermisch gedrag van het watervoerend pakket waarin wordt geïnfiltreerd. Gedurende de gehele onderzoeksperiode heeft een uitgebreide monitoring
plaatsgevonden, gericht op de bewaking
van het verstoppingsgedrag van de
infiltratieputten. De gemeten waterstandsverschillen tussen infitratieput en een
controlepeilbuis dienen in combinatie met
de temperatuur van het infiltratiewater en
de geïnfiltreerde volumestroom, om een
verstopping van de infiltratieputten te
signaleren.
De voor variaties in temperatuur en de
volumestroom gecorrigeerde verstoppingsweerstand uitgezet tegen het
geïnfiltreerde volume is weergegeven in
afb. 5.

Hierbij is de aandacht geconcentreerd op:
a. analyse van het verstoppingsgedrag
van putten en meeloopfilters, inclusief
factoren met betrekking tot de toegevoerde waterkwaliteit;
b. analyse van bij schoonpompen van
Flip 2 afgepompt water en van materiaal
afkomstig van de meeloopfilters.
Daarnaast is op basis van de inzichten
ontstaan uit het onderzoek naar de
verstoppingsoorzaak, besloten een derde
infiltratieput Flip 3 te boren waarbij
speciale aandacht is besteed aan de
boorwijze.
Uit het onderzoek kan worden afgeleid
dat:
a. de verstoppingsoorzaak voor de
infiltratieputten Hip 1en vooral Flip 2
moet worden gezocht in porieverstopping
door kleideeltjes tijdens het boren, in
combinatie met bacterie-ontwikkeling en
adsorbtie van humusachtig materiaal
tijdens de infiltratie.
b. het belangrijk is dat tijdens de aanleg

Afb. 5- Verstoppingsweerstanduitgezet tegen geïnfiltreerdvolume, gecorrigeerdvoorvariaties intemperatuuren
volumestroom.
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van een infiltratieput het circulerende
boorwater zo schoon mogelijk is. Sterke
verontreiniging hiervan met bijvoorbeeld
klei- en slibdeeltjes, kan de poriën van de
formatie blijvend verstoppen en de
levensduur van de put aanzienlijk
bekorten.
c. de infiltratieput Flip 3 een significant
minder snelle verstopping laat zien dan
Hip 1en 2.
Tijdens het boren van Flip 3 is gewerkt
met nietcirculerend boorwater en als bron
voor het boorwater werd gebruik gemaakt
van snellfiltraat. (Snelfiltraat is water
afkomstig van de snelfilters op het pompstation ie Scheveningen.)
d. de versioppingsoorzaak bij de meeloopfilters moet worden gezocht in een
combinatie van bacterie-ontwikkeling en
adsorbtie van humusachtige stoffen.
Voor een uitgebreide weergave van de
onderzoeksresultaten wordt verwezen
naarBuijnck etai [1987],
3. Het praktijkproject
3.F Algemeen
In 1987 is door de toenmalige Duinwaterleiding van 's-Gravenhage bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
vergunning aangevraagd voor de aanleg
van een diepinfiliratie-systeem met een
capaciteit van 4 miljoen m 3 per jaar. Deze
vergunning werd begin 1988 verleend.
In de voorafgaande periode is een studie
verricht naar de mogelijke locatie van een
dergelijk proefproject. In dit onderzoek is
voor een onderlinge afweging van de
onderzochte locaties, vooral aandacht
besteed aan de effecten van de.aanleg van
een dergelijk proefproject op het duinecosysteem.
Een algemene richtlijn bij het ontwerp van
het proefproject (voorzuiveringsinstallatie
en infiltratieputten) is geweest in overeenstemming met het door het DZH gehanteerde uitgangspunt dat de infiltratieputten minimaal worden geregenereerd.
Dit betekent een geringe verstoring van
het terrein na het in-bedrijf-nemen van
het diepinfiltratiesysteem.
Daarnaast is bij het ontwerp uitgegaan van
een minimum verblijftijd van 2 maanden
en een lineaire verblijftijdsspreiding van
een halfjaar.
Het onderzoek is in vier afzonderlijke
deelrapporten vastgelegd. (Zie Duinwaterleiding van 's-Gravenhage [1987].)
De verschillende onderdelen van het
onderzoek zijn schematisch weergegeven
in afb. 6.

\
300

Bij de definitieve locatiekeuze hebben
aspecten van geohydrologie, natuurbehoud, produktietechniek, ruimtelijke
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De gemiddelde filterlengte iscirca
15 meter.
De korte filterlengte isgekozen om de
risico's van brakwaterupconingte
minimaliseren inrelatie totde bedrijfsvoering van het diepinfiltratie-systeem.
De verblijftijdsspreiding, die theoretisch
met het uiteindelijke ontwerp werd
bereikt, staat weergegeven inafb.8.
Het hierbij behorende grondwaterstromingspatroon istevinden inafb.9.
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4. Het vervolg
4.1. Momtoringsysteem
Na deinbedrijfname van Waalsdorp-Laag
zal door middel van een speciaal voor dit
doel geïnstalleerd monitoringsysteemhet
gedrag van het diepinfiltratie-systeem
nauwlettend worden gevolgd. In het
bijzonder zullen dewaarnemingen zijn
gerichtop:
a. het functioneren van het diepinfiltratiesysteem als onderdeel van hettotale
produktiesysteem (opbrengst, bewaken
van eventuele verstopping, enz.);
b. het volgen van de kwaliteitsveranderingen van het water bij bodempassage, vooral voor de hygiënische
aspecten (bacteriën, virussen, organische
microverontreinigingen, integrale
toxiciteit);
c. het volgen van deinvloed van veranderingen van hetgrondwaterregiem op
het brakwatervoorkomen inhetwatervoerende pakket onder dekleilagen in de
Pormaties van Kedichem en Tegelen;
d. het bewaken van de grondwaterstandc.q. stijghoogteverandcringen indevan
belang zijnde watervoerende pakketten,
zowel binnen degeografische spreiding
van hetsysteem als binnen detotale
invloedssfeer ervan;
e. de verspreiding van het geïnfiltreerde
en niet teruggewonnen voorgezuiverde
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Afb. 6-Schema van het onderzoek.

Afb. 7- Globaalgeohydrologisch overzicht van de
ondergrond.

inrichting, eigendom enbeheer een rol
gespeeld.
Na weging van deverschillende aspecten
werd Waalsdorp-Laag gezien als de beste
locatie voor het proefproject diepinfiltratie.

putten entwee rijen met intotaal
22 onttrekkingsputten.
De infiltratieputten zijn geboord meteen
diameter van 1meter volgens een schone
boormethode. Hierbij isgebruik gemaakt
van drinkwater, waarbij de zwevende
bestanddelen uitdeboorspoeling zijn
verwijderd. Degemiddelde filterlengte is
circa 35 meter, resulterend in een
infiltratiesnelheid van 0,2-0,3 m/u op de
boorgatwand.
De onttrekkingsputten zijn geboord met
een diameter van 0,6 mvolgensde
standaard boormethode (rotary-zuigboring met luchtlift zonder kunstmatig
toegevoegde boorspoeling).

3.2. Enige kenmerken vanhet diepinfiltratiesysteem Waalsdorp-Laag
Het watervoerende pakket, waarinhet
diepinfiltratie-systeem is geprojecteerd,
wordt aan deonderzijde begrensd door
kleilagen indeformaties van Kedichem
en Tegelen (bovenkant circa 65 tot70m NAP). Descheiding tussen het te infiltreren pakket enhetfreatisch pakket
wordt gevormd door slecht doorlatende
holocene klei- en veenafzettingen,
waarvan debovenkant isgelegenop
circa 16-18 m- NAR
Ter plaatse van het geprojecteerde diepinfiltratie-systeem bevindt zich grondwater met een Ck-gehalte groter dan
300 mg/l opeen diepte van meer dan
100 m- NAP onder dekleilagen vande
formaties van Kedichem enTegelen.
Pen globaal geohydrologisch schema van
de ondergrond terplaatse van hetdiepinfiltratie-systeem is weergegeven
in afb.7.
De aan- enafvoerleidingen ende onttrekkings- eninfiltratieputten zijn voorhet
grootste deel gelegd inbestaande paden
en indoor vroegere bebouwing gestoord
terrein.
Er isgekozen voor een lijnsysteem,
bestaande uiteenrijmet 24 infiltratie-

Afb. 8- Verblijftijdsspreiding (theoretisch) inhet ontwerp.
V e r d e l i n g v a n de v e r b l i j f t i j d e n
100-

f

90-

80-

f
>
s

v

'~~~~~

^ s '

70-

{

6050-

f

4030E

2010-

f

J

100

Verbl ijftijd (dagen)

200

300

234

600

van circa 35 miljoen m 3 worden
verwezenlijkt.
De N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH) en de N.V. Energie- en watervoorziening Rijnland (EWR) willen dit
bereiken door het ontwikkelen en aanleggen van een aantal diepinfiltratieprojecten. De initiatiefnemers willen voor
een totale jaarcapaciteit van 35 miljoen m 3
aan diepinfiltratieprojecten de m.e.r.procedure doorlopen. Hiertoe is in maart
van dit jaar aan het bevoegd gezag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
de startnotitie ten behoeve van de milieueffectrapportage voor diepinfiltratieprojecten in Zuid-Holland West
aangeboden.
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Afb. 9- Grondtvaterstromingspatroon van het diepinfiltratieproject.

rivierwater. In hoeverre vindt afstroming
hiervan plaats in hetzelfde pakket waarin
wordt geïnfiltreerd en in welke mate vindt
er een uilwisseling plaats met vooral
bovengelegen pakketten.
Dit laatste is van belang, gelet op mogelijke kwaliteitsveranderingen van het
freatisch grondwater in relatie tot het
duinecosysteem, het naastliggende poldergebied en tot de onttrekkingen in het
ondiepe winsysteem.

4.2. MER Diepinfiltratie
De vraag naar drinkwater in de provincie
Zuid-IIolland neemt sterker toe dan tot
voor enige jaren was voorzien. Daarnaast
zal als onderdeel van het beleid van de
provincie Zuid-Holland ten behoeve van
regeneratie van het duingebied de
intensiteit van de open infiltratie worden
teruggebracht met 10 miljoen m3.
De komende tien jaar zullen daarom
produktiemiddelen met een totale omvang
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Lokatiekeuze van de diepinfiltratie in Meijendel
Inleiding
De onttrekking van drinkwater aan het
duingebied Meijendel begon in 1874.
Daarmee werd een activiteit in gang gezet
die aan de ene kant het behoud van dit
duingebied heeft betekend, maar die ook
tot een aanzienlijk verlies aan natuurwaarden heeft geleid. Vochtige valleien
verdroogden en aanzienlijke oppervlakten
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duinterrein werden vergraven. In 1955
werd begonnen met de infiltratie van
rivierwater in de duinen.
Een sterke stijging van de grondwaterstand was het gevolg. Onder natuurbeschermers waren de verwachtingen

Samenvatting
De lokatiekeuze van het proefproject diepinfiltratie in Meijendel is bepaald door
waterwintechnische zaken als geologie, diepte zoet-zout grensvlak en bestaande
infrastructuur en door aspecten van natuurbehoud als vergravingen, verandering
van freatische grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit. Het bleek mogelijk om
met slechts geringe vergravingen en een beperkte schade aan de natuur een
project dat op jaarbasis vier miljoen m 3 drinkwater opbrengt in het duin in te
passen.

hoog gespannen. Zo schrijft Jac. P. Thijsse
in 1943:T h a n s is een plan in bewerking
om water uit de Lek naar de duinen te
brengen. Den Haag gaat dat ook doen . ..
Het ziet er dus met de toekomst van de
duinen zeer hoopvol uit. . . Met een
stijging van een paar meter (bedoeld
wordt van het grondwater TB) kan het
landschap weer in vollen fleur komen.'
Inmiddels weten we beter.
De karakteristieke duinplanten
verschenen niet [zie o.a. Van Dijk, 1984]
en ook de redenen daarvan zijn bekend.

Niet alleen de hoeveelheid water is van
belang. De waterkwaliteit speelt eveneens
een grote rol.
Met het toenemen van de maatschappelijke betekenis van het natuurbehoud werd binnen en buiten de waterleidingbedrijven gezocht naar mogelijkheden om duininfiltratie natuurvriendelijker te doen plaats vinden.
Verdere voorzuivering van het voor
oppervlakte-infiltratie bedoelde rivierwater was een weg. Het toepassen van
andere technieken een andere.

