Verstopping van infiltratieputten door bacteriegroei
onder invloed van hetAOC-gehalte van het water

Inleiding
Ongeveer 14% van het drinkwater in
Nederland wordt bereid uit oppervlaktewater, dat na een voorzuivering wordt
geïnfiltreerd in de duinen met behulp van
open infiltratiepanden. Uit oogpunt van
natuur- en landschapsbehoud wordt reeds
een aantal jaren overwogen open
infiltratie te verminderen door het
toepassen van diepinfiltratie met
infiltratieputten. Deze techniek is veel-
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belovend, echter een belangrijk probleem
dat hierbij optreedt is de verstopping van
de boorgatwand van de putten. De meeste
factoren die tot verstopping leiden, zoals
luchtbellen in het infiltratiewater,
chemische vorming van neerslag in het
infiltratiewater, in de put en in de bodem,
zwelling en dispersie van kleideeltjes in de
bodem en aantasting van de korrelstructuur van de bodem, zijn goed
beheersbaar op grond van het inzicht in
de optredende processen [Peters, 1988].
Anders ligt het voor de verstopping door
deeltjes aanwezig in het infiltratiewater en
door bacteriegroei op en in de boorgatwand. Voor het definiëren van maatregelen om de verstopping te verhinderen
of te beperken, zijn methoden nodig
waarmee de waterkwaliteitsfactorcn, die
bepalend zijn voor de verstopping,
kunnen worden gemeten. Veel onderzoek
is gedaan naar de verstopping van infiltratieputten onder invloed van in het
water aanwezige deeltjes. Hierbij is een
methode gebruikt voor het meten van de
filtreerbaarheid van het water, de
Membraan Filtratie Index [MFI; Schippers
en Verdouw, 1979 en Schippers et al, 1984
en 1989]. Bovendien is een filteropstelling
ontwikkeld en toegepast, de zogenaamde
Meeloopfilteropstelling, waarmee de
verstoppingspotentie van het water bij de
diverse proefprojecten voor diepinfiltratie
bovengronds kan worden gemeten.
In Nederland en daarbuiten is herhaaldelijk aangetoond dat bacteriegroei een
belangrijke rol speelt bij het verstoppen
van infiltratieputten. Dit werd onder meer

Samenvatting
De invloed van het gehalte gemakkelijk assimileerbare organische koolstof (AOC)
in het water op het verstoppen van infiltratieputten door bacteriegroei is
onderzocht met behulp van in het laboratorium opgestelde zandfilters, die werden
gevoed met water, waaraan acetaat was gedoseerd. Vastgesteld werd dat een lage
concentratie acetaat (0,01 mg C/l) reeds leidde tot verstopping van deze filters.
De weerstand, die vrijwel geheel in de eerste centimeter onder het infiltrerende
oppervlak werd gevormd, bestond uit opgehoopt bacteriemateriaal, dat werd
gemeten als organische koolstof. Met de resultaten van de doseerexperimenten
werd een emperisch model ontwikkeld voor de relatie tussen het acetaat-gehalte
van het water en de looptijd van het filter voor het bereiken van een bepaalde
eindweerstand.
Tevens werden gegevens verzameld over de watersamenstelling van het
infiltratiewater en het verstoppen van de infiltratieputten in 9 praktijksituaties.
Het AOC-gehalte van het infiltratiewater lag tussen 0,004 en 0,006 mg
acetaat-C eq/1. Met behulp van het ontwikkelde empirische model is de snelheid
van verstopping van infiltratieputten op basis van het AOC-gehalte van het
infiltratiewater slechts in beperkte mate voorspelbaar. Meerdere factoren, verband
houdend met waterkwaliteit en infiltratiecondities, beïnvloeden het verstoppingsproces. Een AOC-gehalte duidelijk hoger dan 0,01 mg acetaat-C eq/1 leidt tot een
looptijd van de infiltratieput van minder dan een jaar. Aanbevolen wordt het
infiltratiewater voor te zuiveren tot een AOC-gehalte beneden 0,01 mg
acetaat-C eq/1 om verstopping door bacteriegroei zoveel mogelijk te beperken.

afgeleid uit een vertraging van het
verstoppingsproces bij een chloordosering
of temperatuurverlaging, een weerstandafname door het tijdelijk staken van
infiltratie en grote aantallen bacteriën in
het eerste teruggewonnen water [onder
andere Rebhun and Schwarz, 1968; Eren
and Goldsmid, 1970; Ehrlich et al, 1973;
Olsthoorn, 1982 en Schippers et al, 1984,
1989]. Het beheersen, i.e. verhinderen van
verstopping door bacteriegroei, vereist
inzicht in de factoren die dit proces
beïnvloeden. Te verwachten valt dat de
bacteriegroei en de hierdoor veroorzaakte
verstopping, voor een belangrijk deel
afhankelijk zijn van het voedselaanbod.
Dit voedselaanbod wordt met name
bepaald door het gehalte afbreekbare
organische verbindingen in het infiltratiewater. Ter bepaling van de mogelijkheid
van bacteriegroei in het drinkwater tijdens
distributie is een methode ontwikkeld
waarmee het gehalte gemakkelijk Assimileerbare Organische Koolstof in water kan
worden gemeten [Van der Kooij, 1979].
Deze zogenaamde AOC-bepaling is ook
toegepast bij het onderzoek naar de rol
van bacteriegroei bij het verstoppen van
persputten [Hijnen en Van der Kooij,
1984]. Uit de gegevens verzameld bij de
diverse proefprojecten voor diepinfiltratie
kon echter geen relatie worden vastgesteld
tussen het AOC-gehalte en de optredende
verstopping in de putten. Een belangrijke
oorzaak hiervan was waarschijnlijk, dat
meerdere factoren, waaronder de aanwezigheid van deeltjes, een bijdrage
leverden aan de verstopping.

Geconcludeerd werd derhalve dat
onderzoek met meeloopfilters onder
laboratoriumomstandigheden, met uitsluiting van de invloed van deeltjes of
andere verstoppende factoren, nodig was
voor het bepalen van de invloed van het
AOC-gehalte van infiltratiewater op het
verstoppen van de infiltratieputten.
In dit artikel wordt dit onderzoek
beschreven en aan de hand van de
verkregen resultaten worden de gegevens
verzameld bij de proefprojecten in de
praktijk beoordeeld. Het blijkt dat
verstopping door bacteriegroei reeds bij
zeer lage gehaltes gemakkelijk afbreekbare organische koolstof in het infiltratiewater kan optreden.
Opzet van het onderzoek en
werkwijzen
De opzet van het onderzoek
Het onderzoek naar de invloed van het
gehalte gemakkelijk assimileerbare
organische verbindingen (AOC) op de
verstopping door bacteriegroei werd uitgevoerd in het laboratorium en bij diverse
proefprojecten in de praktijk. Onder de
praktijkcondities werd voorgezuiverd
oppervlaktewater in een proefput geïnfiltreerd en parallel aan de put werden
experimenten uitgevoerd met een
Meeloopfilteropstelling [Schippers et al,
1984 en 1989].Een aantal malen werd het
AOC-gehalte van het infiltratiewater
gemeten. In het zand van de verstopte
filters uit de diverse MLF-opstellingen
werd het gehalte biomassa gemeten.
Onder laboratoriumcondities werd
onderzoek verricht met een aangepaste
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MLF-opstelling, waarmee AOC-doseerexperimenten werden uitgevoerd.
Ook hier werd, nahet bereiken vande
eindweerstand hetzand uitde verstopte
zandfilter geanalyseerd ophetgehalte
bacteriemateriaal.
De AOC-doseerexpenmenten
Voor het laboratoriumonderzoek bleekde
door Schippers etal [1984,1989] ontwikkelde meeloopfilteropstelling goed
toepasbaar. Deopstelling werd uitgebreid
met een doseersysteem eneen aantal
monsterpunten (afb. 1).Deweerstandstoename inde filters kon worden gemeten
bij een constante volumestroom en een
constante voordruk inde aanvoerleiding
gecorrigeerd tot100 kPa met behulp van
een teflon reduceerventiel. Dedruk voor
de filters werd met een manometer
ingesteld engecontroleerd. Intabel I zijn
de hydraulische entechnische condities,
waaronder de laboratoriumexperimenten
werden uitgevoerd, vermeld.
Het aangevoerde grondwater werd voorgefiltreerd over en1micron kaarsfilter
(AMF Supermicrowind) om hetgehalte
aan deeltjes teverlagen. De MFI enhet
AOC-gehalte van het voorgefiltreerde
water waren laag (respectievelijk 2s/l2 en
0,005 mg acetaat-C eq/1) en de
temperatuur van het water varieerde
tussen de12en18°C.
Als AOC-verhogende verbinding werd
acetaat aan het water gedoseerd in de
volgende concentraties (S ac ): 0,01,0,025,
0,075, 0,1,0,15, 0,25, en0,5 en 1,0mg C/l.
De dosering werd dagelijks gecontroleerd
door hetmeten van deverhoging vande
geleidbaarheid als gevolg van een,
gelijktijdig met het acetaat, gedoseerde
hoeveelheid NaCl (25 mg/l). Hetdrukverschil over degehele kolom (dP,01)
werd dagelijks gemeten (in millibar)
en omgerekend naar kPa bij 10°C
(1mbar = 0,1kPa bij 10°C). De schoon-

grondwater
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reduceerventiel
kaarsfilter (1^ m )
manometer (100 kPa)
continu stromend
monsterpunt
doseerpunt
slangenpomp
voorraadfles (3liter)
met steriele luchttoevoer
flowcontrol
drukverschilmeter
monsterpunt

20cm zand
0 0,42-0,6mm

bed weerstand van dezandkolom bedroeg
circa 0,8 kPa bij een filtratiesnelheid van
1,2 m/h. Demaximaal te bereiken
eindweerstand van de filters werd bepaald
door het maximum van dedrukverschilmeter (25 kPa). Bij het bereiken vande
eindweerstand iseveneens het drukverschil over deeerste cm van de kolom
gemeten (dPi).
De AOC-bepaling isuitgevoerd zoals
beschreven door Van der Kooij [1979],
echter met die aanpassing dat bijde
bepalingen uitgevoerd na1982 stam NOX,
een Spirillum soort [Van der Kooijen
TABEL I- Technischegegevens van de zandfilters
9
Diameter (cm)
Oppervlak (cm2)
63,6
Lengie zandkolom (cm)
20
Korreldiameter zand (mm)a
0,42-0,6
Lengie steunlaag (cm)
21,5
Korreldiameter grind (mm)
2-3
Volumestroom (l/h)
8
Filtratiesnelheid (m/h)
1,2
b
Schijnbare verblijftijd (min.)
10
1
Werkelijke verblijftijd (min.) "
4
a
d50= 0,54 mm; gehalte organische koolstof van
het zand was 0,2 mg C/l;
b
in zandkolom van 20 cm;
c
rekening houdend met porositeit van 0,4.
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Hijnen, 1984] gelijktijdig met stam
Pseudomonas fluorescent P17 inhet water
werd geënt (box 1).
Na het bereiken van de eindweerstand
werd inhet zand van deverstopte filters
de hoeveelheid actief bacteriemateriaal
bepaald door het meten van hetgehalte
adenosine trifosfaat (ATP). Het totale
gehalte bacteriemateriaal werd bepaald
door het meten van het organisch koolstof
gehalte van hetzand (box 2).
Verstopping door bacteriegroei onder
laboratoriumomstandigheden
Het verloopvande weerstandsvorming
Bij deexperimenten met een acetaatdosering van 0,5 en1,0mg C/ltrad
binnen 10 dagen verstopping vanhet
zandfilter op (afb. 2a). Deweerstand van
het blanco filter nam, tijdens een looptijd
van 200 dagen, nauwelijks toe. Bij een
acetaatconcentratie van 0,01 mg C/ltradin
het filter een weerstandstoename op na
een looptijd van circa 50dagen (afb. 2b).
Na circa 200 dagen bereikte ditfiltereen
weerstand van 25 kPa. Dit betekent dat
verstopping van zandfilters door bacteriegroei alkan optreden bij lage concentraties aan gemakkelijk assimileerbare
organische koolstof.
Uit het verloop van decurven blijkt dat de
weerstand niet lineair met de looptijd
toenam. Bovendien was de weerstandstoename pertijdseenheid (verstoppingssnelheid) afhankelijk van deacetaatconcentratie (afb. 2). Eveneens bleek,dat
het verstoppingsproces een aanlooptijd
heeft. Deze fase, delag-fase (T)ag), kan
gedefinieerd worden als delooptijddie
nodig isvoor het bereiken van een goed
meetbaar weerstandsverschil (circa
0,2 kPa) met deaanvankelijke weerstand
van het filterofde weerstand van het
filter zonder acetaatdosering. Het verband
tussen deacetaatconcentratie (Sac) en de
T| ag isinafb. 3weergegeven. Bij een Sac
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Box 1:De AOC-bepaling

Box 2: Biomassa in het zand

Weerstandsvorming en accumulatie van
bacteriemateriaal
Bij de meeloopfilters, die op praktijklocaties waren opgesteld, bevond de
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Afb. 3 - Het verband tussen de looptijd vóór de
aanvang van de toename van het drukverschil (Ti ) en
de acetaatconcentratie (SaJ in het aangevoerde water.

Dedoor bacteriegroei opzand vanfilters gevormde biomassa bestaat uit levend en dood
bacteriemateriaal.Omditgehaltete bepalenwordthetbacteriemateriaalvanhetzand
gescheiden door een ultrasoon-behandeling insterielwater.
Detotale biomassaconcentratie (mgC/ml zand) wordt gemeten door deonopgeloste biomassafractie aftefiltreren over eenglasvezelfilter. Vanditfilter en hetfiltraat (opgeloste fractie)
wordt hetorganisch-koolstofgehalte bepaald.
Delevendefractie kanworden gemeten metde bepaling vanhetgehalte Adenosine-trilfosfaat
(ATP).ATPiseenbiochemische verbinding die inalle levende cellen ineen bepaalde
concentratie (afhankelijk vanonder andere celgrootte enfysiologische toestand) aanwezig is
voor hettransport endeopslag vanenergie. Inhetalgemeen wordt voor bacteriën uitgegaan
vaneengemiddelde concentratie vancirca "ICH6gram per cel.HetATP-gehaltevandebacteriesuspensie verkregen nadeultrasone behandeling vanhetzand,wordt gemeten door aaneen
monster eenextractiemiddel toetevoegen,waarmee hetATPuitdeaanwezige biomassa wordt
vrijgemaakt. Nahettoevoegen vaneenenzymcomplex start een biochemische reactiewaarbij
lichtvrijkomt. Deze lichtproduktie wordt gedurende 10seconden gemeten endetotale
hoeveelheidvrijgekomen energie wordt met behulp vaneen ijklijnomgerekend naar ngATP
per mlwater. Hieruit kanhetATP-gehalte van hetfilterzandworden berekend.

die nadert naar nul wordt T,ag oneindig en
bij een toename van de concentratie daalt
de T] ag tot een minimale waarde van circa
6 dagen.
Bij het weerstandsverloop werden
tijdelijke verlagingen geconstateerd
(afb. 2b), die voornamelijk te wijten
waren aan een stagnatie in de dosering.
De invloed van een verandering van het
AOC-gehalte in de aanvoer is in een apart
filter nader onderzocht. De acetaatconcentratie in het water was 0,04 mg C/l.
Tweemaal is de dosering gestaakt en is
het effect hiervan op de weerstand
gemeten (afb. 4). Na het stoppen van de
dosering daalde de weerstand tot circa
60% van de oorspronkelijke waarde.
De verklaring hiervoor is dat de
opgehoopte bacteriën door voedselgebrek
afsterven. De resterende, blijvende weerstand wordt vermoedelijk veroorzaakt
door het dode bacteriemateriaal dat
vastgehecht zit op het zand.
Deze bevindingen kwamen overeen met
de waarnemingen van Baake [1985] bij
overeenkomende experimenten.

-1

40-

(dagen)

Dezogenaamde AOC-bepaling iseenmethodevoor hetmetenvanhetgehalte gemakkelijk
Assimileerbare Organische Koolstof inwater en isontwikkeld omdematevan bacteriegroei in
drinkwater tijdens distributie tekunnenvoorspellen [Vander Kooij,1979].Debepaling berust op
hetmetenvanhetgroeimaximumvaneengeselecteerde reincultuur vanbacteriën ineen
watermonster, waarin devan natureaanwezige bacteriën door pasteurisatie zijngedood.
HetAOC-gehaltewordt berekend uit hetgroeimaximum,uitgedrukt inKolonievormendeEenheden (KVE) per ml,endeopbrengstfactor (KVE/mgC)vandereincultuur voor acetaat.Het
gehaltewordtweergegeven alsgewichtshoeveelheid (mgof//g) acetaat-Cequivalenten per liter.
Voor het bepalen vangroepen vanverbindingen,die bijdragen aan hetAOC-gehalte,worden
verschillende teststammen gebruikt.Pseudomonasfluorescens stam P17isals 'alleseter' in
staattegroeien op aminozuren,carbonzuren,koolhydraten enaromatische zuren en
Spirillum sp.stam NOX isgespecialiseerd incarbonzuren,waaronder oxaalzuur.
Flavobacterium sp.stam S12isgespecialiseerd inmaltose,maltodextrinen enzetmeelachtige
verbindingen,waaronder coagulatiehulpmiddelen opzetmeelbasis.Voor de AOC-bepaling
wordt meestalgebruik gemaakt vaneengemengde entvanstam P17enNOX.

weerstand zich, evenals bij de meeste
infiltratieputten, in de overgang van het
grovere materiaal van de omstorting naar
het fijnere zand van de boorgatgwand
[Olsthoorn, 1982; Schippers en Verdouw,
1984]. Verschillende onderzoekers hebben
aangetoond dat de weerstand door
bacteriegroei ontstaat bovenin een
geïnfiltreerde zandlaag [Gupta and
Swartzendruber, 1962; Ripley and Saleem,
1973; Baake, 1985]. Bij de filters van de
doseerexperimenten is dit eveneens
geconstateerd. De weerstand over de
eerste centimeter van de zandfilters (dP,)
bedroeg, bij het bereiken van de eindweerstand, in alle gevallen 95% of meer
van de totale weerstand (dP tot ).
Het verschil van de beide waarden
( d P ^ - d P ^ was nagenoeg gelijk aan de
schoonbedweerstand (0,8 kPa).
Na het bereiken van de eindweerstand is
in het zand van het verstopte filter de
hoeveelheid actief bacteriemateriaal
gemeten met de ATP-bepaling (box 2).
Het ATP-gehalte in het zand was het
hoogst in de eerste millimeters van het
filterbed en nam toe bij een hogere
acetaatconcentratie (afb. 5). Uit de
verschillen in ATP-gehalte in het zand uit
de bovenlaag van de filters met een gelijke
eindweerstand kan worden geconcludeerd

Aft). 4 - Invloed van een stagnatie van de acetaatdosering (0,004 mg C/l) op de weerstand van het filter.
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dat er tussen het ATP-gehalte en de
weerstand geen direct verband bestond.
Naast het gehalte levend bacteriemateriaal
in het zand is tevens het totaal gehalte aan
organische koolstof bepaald (box 2).
Ook dit gehalte was het hoogste in het
zand aan het oppervlak van het filterbed
(afb. 6a). Bij een hogere eindweerstand
van de laboratoriumfilters werd een hoger
gehalte organisch koolstof in het zand
bovenin de filters waargenomen (afb. 6b).
Uit de literatuur blijkt dat een vaste
verhouding bestaat tussen het gehalte aan
ATP en organische koolstof in bacteriën
(TOC/ATP = 250; Karl, 1980). Op grond
van de verhouding tussen de in de bovenlaag van het filterbed gemeten ATPwaarden en het organisch-koolstofgehalte
kan worden berekend, dat minder dan
10% van dit gehalte bestaat uit actief
bacteriemateriaal. Circa 90% van de
organische koolstof is dood materiaal.
Op basis van de verzamelde gegevens is
het verstoppingsproces door bacteriegroei
schematisch weergegeven (afb. 7).
Aanvankelijk (t0) is het voedselaanbod
voor alle op het zand aanwezige microorganismen optimaal. Na verloop van tijd
(tn) echter is, door de vorming van een
biofilm rond de korrel, het substraataanbod voor de bacteriën op het korrel-
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Symbolenlijst
A
= helling van de lijn: T d p = A/S ac + T min ((mg C/l)-d)
AOC = gehalte gemakkelijk assimileerbare organische koolstof in water
(jugof mg acetaat-C equivalent/l)
ATP = Adenosinetrifosfaat (bestanddeel levende cellen) (ng/ml zand)
= Verstoppingsbelading of Clogging load (g C/m 2 )
CL
dP
= drukverschil (kPa)
dP,„t = drukverschil over het totale filter (kPa)
= drukverschil over 1 cm filterbed (kPa)
dP,
= acetaat-belasting (mg C/(m 2 -h)) of (g C/(m 2 -d))
Lac
= AOC-belasting (mg C/(m 2 -h))
LAOC
= Membraanfilteractie-Index (s/l 2 )
MFI
= acetaat-concentratie (mg C/l)
Sac
= looptijd voor het bereiken van een bepaald drukverschil (dagen)
TdP
= looptijd totdat het drukverschil met circa 0,2 kPa is toegenomen
Tlag
(dagen)
= minimale looptijd voor het bereiken van een bepaald drukverschil
(dagen)

legenda
» - 0 . 0 7 5 (mg C/l)
o = 0.025 (mg C/l)
• - 0 . 0 1 0 (mg C/l)
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Afb. 5 - Het gehalte adcnosinctrifosfaat (A TP) van het
zand van de verstopte filters, belast met diverse acetaatconcentraties, alsfunctie van de beddiepte (a), en (b).
Het verband tussen de acetaatconcentratie in het water
en het ATP-gehalte van het zand uit de bovenste laag
(tot 0,2 cm) van de verstopte filters.
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Afb. 6 - Het gehalte organische koolstof van het zand van twee verstoptefilters met verschillende acetaatbelasüngen,
alsfunctie van de beddiepte (a), en (b). De toename van het gehalte organische koolstof van het zand uit de bovenste
laag (tot 0,2 cm) van de verstopte filters alsfunctie van de toename van de weerstand in hetfilter (absolute waarden
verminderd met respectievelijk organische-C gehalte schoon zand en schoonbedweersland).

T m i m het intercept van de lijn, de
minimale looptijd voor het bereiken van
een bepaald drukverschil. Deze varieert
tussen 5 en 12 dagen (tabel II) en is lineair
afhankelijk van het drukverschil:
T

0,26 • dp + 6,3 (r = 0,91)

Afb. 7 - Schematische voorstelling van verstopping van
een zandlaag door bactenegroci. Weergegeven zijn
levende (o) en dode (•) bacteriën opzandkorrels kort
na het begin van het filtratieproces (Tg) en na verloop
van tijd (TJ.

In deze vergelijking is de procesparameter
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Een empirisch model voor het
voorspellen van de looptijd
Voor het voorspellen van de regeneratiefrequentie van een infiltratieput is het van
belang de relatie te kennen tussen het
AOC-gehalte van het water en de looptijd
voor het bereiken van een bepaald drukverschil (T dp ). Uit aft. 8 blijkt dat het
verband tussen T d p en de acetaatconcentratie in het water (Sac) overeenkomt met die gevonden voor de relatie
tussen Ti ag en S ac (aft. 3). Deze curven
kunnen worden beschreven met de
functie f(x) = a/x + b. Tussen T t)p en de
reciproke van de acetaatconcentratie
bestaat een lineair verband (aft. 8c en d)
dat beschreven kan worden met de
vergelijking:
dp

ob
E
ü
co
'c

oppervlak dusdanig afgenomen of zelfs
gestopt, dat deze op den duur afsterven en
als organische koolstof accumuleren op en
rond de zandkorrel. De snelheid van dit
accumulatieproces is afhankelijk van de
AOC-concentratie of belasting, die de
biologische activiteit of het gehalte
levende bacteriën in de biofilm bepaalt
(afb. 5b).

[

10
fsj

1

Acetaat (mg C/l)

•

T> 4 C

<d

(2)

De parameter A, de helling van de curve,
is eveneens afhankelijk van de einddruk
(tabel II). Bij een constante filtratiesnelheid kan voor de acetaatconcentratie
ook de oppervlaktebelasting per dag
(L ac ; g actetaat - C/(m 2 • d)) in
vergelijking 1 worden ingevuld:
Tdp — C L /L ac

+T

De parameter C L is de verstoppingbelading of Clogging load
(g acetaat - C/m 2 ). Deze parameter
neemt, zoals valt te verwachten, toe bij
een hogere einddruk (aft. 9). De lijn
weergegeven door vergelijking (3) gaat
niet door de oorsprong. De minimale
hoeveelheid acetaat, die per m 2 moet zijn
aangevoerd om de weerstand met circa
0,2 kPa te laten stijgen (Tlag) is 10,5 g
acetaat - C. Het verloop van de curve in
aft. 9 kan worden weergegeven door een
exponentiële functie met een vast
intercept: y = a - b • e- cx . Uit de ver-

(3)
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zamelde gegevens werd de volgende
functie berekend:

C,

52 - 4 1 • e

i

e

;4-

• dp

«0-

Dit model bleek goed het verband te
beschrijven tussen C L en dp, gezien de
lage standaard afwijkingen berekend voor
de parameters a (± 2,2), b (± 2,7) en
c (± 0,033). Door het invullen van (2) en
(4) in (3) wordt de vergelijking, waarmee
op grond van de acetaatbelasting de
looptijd kan worden berekend:
Tdp = ( 5 2 - 4 1 - e - o . " - d P ) . L ï c ' +
(0,26 • dp + 6,3)
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(5)

Met behulp van de gevonden empirische
relatie kan de looptijd van een zandfilter,
bedreven onder gelijke condities, op
grond van de acetaatconcentratie in het
water worden berekend. Uit tabel III blijkt
dat de berekende looptijden voor een
weerstandtoename van 10 kPa goed
overeenkomen met de waargenomen
tijden.
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Invloed van het AOC-gehalte op het
verstoppingsproces in de praktijk
Invloed van bactenegroei
Het infiltratiewater bij de diverse proef-
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vs. . (l/mg O

Afb. 8 - Verband tussen de looptijd voor het bereiken van een drukverschil van 10en 15 kPa (T10 en T15) in de
filters en de acetaatconcentratie (SaJ in het aangevoerde zoater.

TABEL II - Berekende parameters voor diverse drukverschillen.
Drukverschil

\

(kPa)

((mg C/l)-d)

0,2b
2,5
5,0
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,
25'

0,39 + 0,01
0,14 + 0,07
1,26 ±0,04
1,36 + 0,05
1,53 ±0,04
1,69 ±0,05
1,75 ±0,05
1,77 + 0,11
1,85 ±0,06
1,89 ±0,08
2,45 ± 0,50

60

Vergelijking: T dp = A/S a c +

. '

* min

60

(dagen)
5,0 + 0,5
8,4 ± 2,3
7,9 ± 1,4
8,7 ± 1,9
8,4± 1,3
8,6 ±2,1
10,0± 1,9
12,3 ±6,5
11,5 ±2,1
11,8 ±4,2
8,5 ± 3,8

12
10
12
9
11
8
8
3
7
1

0,99
0,98
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,92

h

:l

TABEL III - Berekende en waargenomen looptijden
van de experimentele zandfilters voor het bereiken van
een weerstand van 10 kPa (THt).
T 1 0 = 44,4/U K . + 8,9 Waar1.
Berekend
genomen
gC/(m2-d)
(dagen)
(dagen)
28,8
2,88
0,288

U

*/
30^

S
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•/
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Aß. 9 - Verband tussen de verstoppingsbelading CL
en de weerstand in de filters.

Uit de gegevens blijkt dat daar waar het
AOC-gehalte duidelijk boven 0,01 mg
ac - C eq/1lag (de infiltratieput p d , de put
te Ouddorp en de open infiltratie te

1,0
0,1
0,01

40

Weerstand (kPa)

is aangegeven of en in welke mate verstopping in de put of de infiltratievijver
is waargenomen.

(mg C/l)

U
_0!

00

n = aantal waarnemingen en r = correlatiecoëfficiënt;
b
De vergelijking berekend voor T[ ;
c
bij 25 kPa zijn alleen de looptijden bij de S. lc -waarden van 0,1 mg C/l en hoger gemeten.

projecten voor diepinfiltratie in de praktijk
was voorgezuiverd oppervlaktewater.
Op de locatie Montferland werd gedenitrificeerd grondwater in een open
vijver geïnfiltreerd. Van de diverse watertypen is een aantal malen het AOC- en
het DOC-gehalte bepaald (tabel IV).
Het AOC-gehalte vormde een variërend
en klein deel van het DOC-gehalte. Alleen
bij Ouddorp en te Montferland vormde
het AOC-gehalte meer dan 1% van het
DOC-gehalte. Parallel aan de infiltratieputten werden met het infiltratiewater
meeloopfilterexperimenten uitgevoerd.
Van de verstopte filters werden monsters
genomen van het zand van de verstopte
laag en geanalyseerd op het gehalte
organische koolstof (tabel V). In tabel IV

"E

11
24
165

9
27
162

Montferland) verstopping binnen enkele
maanden optrad. Het gehalte organische
koolstof van het zand uit de verstopte
meeloopfilters te Ouddorp was het hoogst
en kwam overeen met gehalten gemeten
in experimentele zandfilters (afb. 6b).
Deze waarnemingen duiden erop dat
bacteriegroei waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak was van de verstopping
van de infiltratieput te Ouddorp.
In overeenstemming hiermee is de
waarneming dat een dosering van 0,6 mg
chloor/l aan het infiltratiewater de
verstopping voorkwam [Rijk, 1989]. Bij de
open infiltratie te Montferland is naast een
hoog AOC-gehalte, een hoge troebelheid
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van het water en het voorkomen van
algenbloei in de vijver mogelijk van
belang bij de optredende verstopping.
Het relatief hoge gehalte organische
koolstof in de bovenste centimeter van de
bodem van de infiltratievijver (1,3 à
6,7 mg C/ml zand) wijst op een sterke
biologische activiteit.
Bij een AOC-gehalte dat duidelijk
beneden 0,01 mg ac - C eq/1 lag
(infiltratieput te Leersum), was de verstopping zeer gering (3 kPa in meer dan
2 jaar). Het lage gehalte organische
koolstof in het zand van een verstopt
meeloopfilter van deze locatie wijst op een
zeer geringe bijdrage van de bacteriegroei
aan de verstopping (tabel V). Bij de
overige locaties valt niet eenduidig vast te
stellen of en in welke mate verstopping
door bacteriegroei plaats heeft gevonden.

Toetsingvan het empirischmodel
Nagegaan werd of en in welke mate het
hierboven gepresenteerde empirische
model voor het voorspellen van de
looptijd op basis van de AOC-belasting
van een infiltrerend zandoppervlak kan
worden toegepast op de praktijkgegevens.

Opmerkelijk is de snelle verstopping in de
put van het GWG, ondanks een AOCgehalte van rond de 0,01 mg ac - Ceq/1.
Bij de meeloopfilters waren de gehalten
organische koolstof relatief laag (tabel V).
Deze snelle verstopping is waarschijnlijk
veroorzaakt door andere dan biologische
processen. Het gehalte organische koolstof
van het zand uit de verstopte meeloopfilters te Den Haag (tabel V) wijzen
mogelijk op verstopping door bacteriegroei, echter minder eenduidig. De waarneming dat ook hier het doseren van
chloor aan het infiltratiewater een sterk
vertragend effect had op de verstopping
van de meeloopfilters op deze locatie
[Schippers et al, 1989],maakt een bijdrage
van bacteriegroei aan het verstoppingsproces aannemelijk.

Op basis van de AOC-gehalten in tabel IV
werd de AOC-belasting (L A 0 C ; mg
acetaat - C eq/(m 2 • h)) berekend,
gebaseerd op een gemiddelde filtratiesnelheid in de putten van 0,7 m/h.
De infiltratiesnelheid te Montferland was
0,03 m/h. Met de vergelijking (5) werd de
looptijd voor het bereiken van de in de
tabel genoemde eindweerstand berekend.
Op 3 van de 6 locaties was de waargenomen looptijd een factor 1,1à 4,5 maal
langer dan de berekende waarden.
De verstoppingssnelheid was dus in
werkelijkheid lager dan voorspeld op
grond van het AOC-gehalte. Bij de putten
te Haren en Ouddorp was de verstoppingssnelheid hoger dan berekend; de
berekende looptijden waren respectievelijk een factor 9 à 22 en 6 langer dan de
waargenomen looptijd. De waarden
berekend voor de looptijd van de open
infiltratie te Montferland liggen nogal
uiteen door een grote spreiding in de
AOC-gehalten. De waargenomen verstoppingsperiode komt goed overeen met
de gemiddelde berekende periode.
Factoren die verantwoordelijk kunnen zijn
voor het verschil tussen de waargenomen
looptijd en de looptijd berekend op basis
van het gepresenteerde empirische model,
worden hieronder nader beschreven.

TABEL IV- AOC-gehaltevan een aantaltypen infütratiewater bij diverseproefprojecten
endedaarbijoptredende verstopping.
Verstopping1'
Bedrijf/put11
locatie
WLZK<7Pc, Haarlem
WLZKC/Pd, Haarlem
PWN<7IP2,Castricum
GWAVPP2, Leiduin
GWG/DIP1, Haren
DWL/Flip, Den Haag
VMN/Leersum
WMZ/Ouddorp
WOG/Montferlandf
a

DOCc
(mg C/l)

AOO'
(/ig ac-C eq/1)
3
3
3
1
3
4
4
2
6

5-8
6-27
7-16

2
2
2

/

-

5-13
6-14
4-5
60-63
160-983

2
3
3
2
20

1,8-2,1
1,9-2,4
3,6-4,4
nbb
3,0-3,6
2,0-2,5
0,7-1,1
3,3-3,9
0,2-2,5

Weerstand Waargenomen
(kPa)
(dagen)

-

25
21
16
3
25
4

Berekend
(dagen;

De kenmerken van het infiltratiewater, die
van invloed zijn op de nauwkeurigheid
van de voorspelling:
- Onder praktijkomstandigheden kunnen
ook deeltjes een bijdrage leveren aan de
verstopping: Alleen de MFI, de parameter
die hiervoor werd ontwikkeld, van het
infiltratiewater bij de putten pd en IP2 van
respectievelijk WLZK en PWN was in de
onderzochte periode (1982) hoog
(tot 34 s/P; [Peters, 1984]). De MFI van
de meeste watertypen varieerde tussen 2
en 3 s/l2 [Schippers et al, 1989] en was
nauwelijks hoger dan de MFI van het
water gebruikt bij de laboratoriumexperimenten (2 s/l 2 ).
- Het AOC-gehalte van het infiltratiewater bestaat niet, zoals bij de
laboratoriumexperimenten, uit één enkele
goed afbreekbare verbinding (acetaat),
maar uit meerdere componenten, die vaak
toch minder afbreekbaar zijn dan acetaat
[Van der Kooij, 1984].Dit kan leiden tot
een lagere verstoppingssnelheid dan voorspeld met het model. Van belang bij een
voorspelling van de looptijd op grond van
het AOC-gehalte van het infiltratiewater is
mogelijk de AOC-reductie in het
infiltrerend zandpakket. Deze is bij
benadering te bepalen door de reductie
te meten over een meeloopfilter. Bij de
laboratoriumexperimenten werd gevonden dat al het gedoseerde acetaat werd
verwijderd bij de concentraties kleiner of
gelijk aan 0,25 mg C/l. Bij de meeloopfilters te Leersum werd de AOC-reductie
tweemaal gemeten. De AOC-reductie
door de beide meeloopfilters was minder
dan 0,001 mg a c - C eq/1.De waargenomen looptijd voor een weerstandstoename van 3 kPa was 875 dagen
(tabel IV), op grond waarvan met vergelijking 5 bij een infiltrariesnelheid van
0,7 m/h een acetaat - C gehalte van
0,002 mg C/l in het infiltratiewater kan
worden berekend. Dit gehalte komt
redelijk overeen met de waargenomen

M/J
M
M
510
28
1024
875
12
120

WLZK = Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
PWN = Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
GWA = Gemeentewaterleidingen Amsterdam
DWL = Duinwaterleiding 's-Gravenhage
WMN = Waterleidingbedrijf .Midden Nederland
WZ.M = Watermaatschappij Zuid-West Nederland
WOG = Waterleidingmij Oostelijk Gelderland
b
Aantal waarnemingen en nb = niet bepaald
'Minimale en maximale waarden.
d
Verstoppingsperiode van de putten:J= jaren; M = maanden [Peters et al,1984 en Schippers et al,1988].
c
AOC-bepalingen alleen uitgevoerd met stam P17;de overige waarden zijn bepaald door groeimetingen
met een mengcultuur van stam P17 en NOX.
1
Infiltratie van gedenitrificeerd grondwater in open vijver [Kruithof et al,

457
250-621
226-508
320-397
70-81
51-277

TABEL V- Gehalte organische koolstofm de verstopte
zandlaagvan demceloopjilters uitdepraktijk.

Locatie
Den Haag
Ouddorp

Haren
Leersum
.Montferland
a

Toename
weerstand 3
(kPa)

Toename
organisch-C a
gehalte
(mg C/ml zand)

15,5
20,5
17,4
5,6
1,2
1,9
24,8
22,8
25,4
4

0,85
0,71
1,33
1,22
0,65
0,4
0,38
0,38
0,5
2,92

Absolute waarden verminderd met respectievelijk
beginweerstand en het gehalte organische koolstof
van het schone zand.
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AOC-reductie in de meeloopfilters.
- Het AOC-gehalte van het water kan
variëren in concentratie en samenstelling.
Aangezien het gaat om voorgezuiverd
oppervlaktewater is dit waarschijnlijk
seizoensafhankelijk. Voor een nauwkeurige voorspelling zal het AOC-gehalte
van het water frequenter moeten worden
gemeten dan vermeld in tabel IV.
- Het is de vraag of met de AOCbepaling alle voor de bacteriegroei in het
zand relevante organische verbindingen
worden gemeten. Wanneer bepaalde
categoriën van (gemakkelijk) afbreekbare
organische verbindingen niet worden
waargenomen kan dit resulteren in een
overschatting van de looptijd. Het aandeel
van ammonium als een anorganische
energiebron voor bacteriën (nitrificerende
bacteriën) kan bij een goede verwijdering
(nitrificatie) door de voorzuivering
worden verwaarloosd.
- Bij de infiltratieputten varieert de
watertemperatuur tussen 2 en 20 °C.
Bij de laboratoriumexperimenten
schommelde de watertemperaturen
tussen 12 e n l 8 ° C .
De condities van de infiltratieput, die de
nauwkeurigheid van de voorspelling
beïnvloeden zijn:
- De korreldiameter van de formatie
heeft eveneens invloed op de snelheid van
het proces. Bij de laboratoriumproeven
was de d50 van het zand 0,52 mm, terwijl
bij een aantal infiltratieputten het
materiaal fijner was, zoals bij Ouddorp
(d 50 < 0,21 mm). Dit verklaart mogelijk de
overschatting van de looptijd aldaar
(tabel IV).
- De voorgeschiedenis van de infiltratieput kan eveneens belangrijk zijn. Bij een
put die langer in bedrijf is zal het effect
van een regeneratie bepalen in welke
mate de porositeit van de verstopte laag
wordt hersteld. Wanneer dit onvoldoende
is, zal dit tot gevolg hebben dat de waargenomen looptijd korter is dan de
berekende waarde.
- De gemiddelde snelheid op de boorgatwand is 0,7 m/h, maar de werkelijke
snelheid over de hoogte van het putfilter
kan een factor 10 variëren [Peters et al,
1987]. In de empirische formule wordt
uitgegaan van de AOC-belasting per m 2
infiltrerend oppervlak. Wanneer de
AOC-belasting hoger is door een hogere
filtratiesnelheid, dan leidt dit waarschijnlijk tot en kortere looptijd dan
berekend met behulp van het
gepresenteerde model.
Het ligt voor de hand dat onder praktijkcondities naast het AOC-gehalte een
complex van factoren het verstoppingsproces beïnvloedt. Een voorspelling van
de looptijd van een filtratieput met het

bovenstaande model blijkt niet goed
mogelijk. Toch kan op grond van het
AOC-gehalte van het infiltratiewater en
dit model een indicatie worden verkregen
van de mate waarin bacteriegroei aan
weerstandsopbouw in de infiltratieputten
bijdraagt. Een AOC-gehalte ruim boven
0,01 mg ac - C eq/1 (0,05 mg C/l)
veroorzaakt een snelle verstopping met
een looptijd van minder dan een jaar.
Bij een AOC-gehalte beneden 0,01 mg
ac - C eq/1 is de weerstandsvorming door
bacteriegroei gering (Leersum) en kan de
looptijd van de put enige jaren bedragen.
Conclusies en aanbevelingen
In dit artikel is ingegaan op de rol van
bacteriegroei bij de verstopping van
infiltratieputten door de resultaten van
een laboratorium onderzoek met
experimentele zandfilters te vertalen naar
gegevens verzameld bij praktijkexperimenten.
Ceblekcn is dat in zandfilters, opgesteld
onder hydraulische condities die heersen
in infiltratieputten, bij filtratie van water
met een lage acetaatconcentratie
(0,01 mg C/l) reeds verstopping door
bacteriegroei optrad. De weerstand werd
gevormd door ophoping van organische
koolstof in de eerste millimeters van het
filterbed. Uit het onderzoek is gebleken
dat het biologisch verstoppingsproces
onder geconditioneerde omstandigheden,
bij een filtratiesnelheid van 1m/h, kan
worden beschreven met een empirisch
model bestaande uit de relatie tussen
de looptijd voor het bereiken van
een bepaald drukverschil (T dp ) en de
acetaat-concentratie.
Het AOC-gehalte van het infiltratiewater
op de praktijklocaties varieerde van 0,004
tot 0,06 mg ac-C eq/1.Met het empirische
model en de AOC-gehalten werd de
looptijd voor het bereiken van een
bepaald drukverschil in de infiltratieputten
berekend. De berekende en de in de
praktijk waargenomen looptijden kwamen
niet overeen. Zeer waarschijnlijk is dit
veroorzaakt door verschillen tussen de
watersamenstelling en de condities bij het
infiltratieproces op de praktijklocaties en
die bij het modelonderzoek op laboratoriumschaal. De invloed van de korreldiameter van het zand, de filtratiesnelheid,
de temperatuur en de aanwezigheid van
deeltjes in het water op het biologisch
verstoppingsproces zal nader worden
onderzocht om de nauwkeurigheid van de
voorspelling te vergroten. Het bepalen
van het organische-C gehalte in het zand
met meeloopfilters, die bovengronds
werden gevoed met het infiltratiewater,
leverde nuttige informatie over de

bijdrage van bacteriegroei aan het
verstoppingsproces.
Duidelijk is dat bij AOC-gehaltes boven
0,01 mg ac-C eq/1bacteriegroei een
belangrijke factor is bij het verstoppingsproces in de praktijk. Voor infiltratiewater
wordt een AOC-gehalte van minder dan
0,01 mg ac-C eq/1 aanbevolen.
Een dergelijk laag AOC-gehalte van het
infiltratiewater kan worden bereikt door
bij de voorzuivering een biologische
filtratie toe te passen [Van der Kooij en
Hijnen, 1983].
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TCB-rapport normering
onderwaterbodems
verschenen
De Technische commissie bodembescherming heeft onlangs een rapport
gepubliceerd over de normering van
waterbodems.
De waterbodem wordt vanuit de bodembescherming gezien als een belangrijk
raakvlak met het milieubeleid voor oppervlakte water. In het waterbeheer wordt de
waterbodem als een integraal deel van het
aquatisch ecosysteem gezien. Vanuit deze
beleidsmatige invalshoeken wordt thans
uitgebreid over de normstelling van
gedachten gewisseld. Het rapport dat in
eerste instantie is geschreven ter voorbereiding van mogelijke adviezen van de
commissie, geeft een overzicht van de
problematiek bij het beoordelen van de
kwaliteit van de waterbodem.
Naast chemische beoordeling wordt een
aantal mogelijkheden onderzocht om tot
een aanvullende biologische beoordeling
te komen. Tevens worden verschillende
beleidsvoorstellen voor de normering van
waterbodems met behulp van een ecotoxicologische risicobeoordelingsmethode
vergeleken. Het rapport is verkrijgbaar bij
het secretariaat van de TCB, Postbus 450,
2260 MB Leidschendam.
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Ir. L.C.W. Wentzel
officier in de orde van
Oranje Nassau
Bij zijn afscheid als directeur van de
NV Tilburgsche WaterleidingMaatschappij is ir. L. C. W. Wentzel
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij is ruim 62 jaar en
wilde de vennootschap in het kader van
de VUT-regeling verlaten. De Tilburgse
wethouder drs. A. Driessen, die tevens
presidentcommissaris is van de NV,
speldde hem de versierselen op.
Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met
personeel en commissarissen op 1 maart jl.
in het TWM-pompstation aan de
Gilzerbaan te Tilburg, waar op twee
volgende dagen nog gerecipieerd en
verder gefeest zou worden.
De heer Driessen roemde de scheidende
directeur zeer. Hij is nu 31jaar in dienst
van de TWM, waarvan 23 jaar als
directeur. Ook in woelige jaren heeft hij
zijn kwaliteiten bewezen: in het eind van
de jaren zeventig tijdens de overval op de
aandelen van de NV en kortelings nog in
zijn krachtig pogen om het bedrijf als
eenheid gespaard te houden voor de
reorganisatiegolf die Noord-Brabant thans
beleeft. Over die laatste pijn werd slechts
zijdelings gesproken: waarom mag een
bedrijf met 80 personeelsleden en een
capaciteit van 75.000 m 3 dat een goede
kwaliteit drinkwater levert, niet blijven
De heer Driessen speldde de heer Wentzel de versierselen op.

bestaan? De heer Wentzel ging er in zijn
dankwoord niet meer op in.
De president-commissaris roemde vooral
de uitgebreide informatie die de directeur
altijd aan commissarissen heeft gegeven
over het reilen en zijlen van het bedrijf;
soms wel eens erg uitgebreid, voegde hij
daaraan toe. Zijn beleid was voortvarend
en op de toekomst gericht, met een open
oog voor de grondwaterproblematiek.
Bij het opsommen van de vele functies die
de heer Wentzel nog naast zijn directeurschap heeft vervuld werd het al duidelijk,
dat een koninklijke onderscheiding zeer
voor de hand lag: zestien jaar lid van de
Staten van Noord-Brabant, twaalf jaar lid
en fractievoorzitter van de VVD in de
gemeenteraad van Tilburg.
Binnen de waterleidingwereld: zeven jaar
lid van het bestuur van de VEWIN, acht
jaar lid van het College van Bedrijfsdirecteuren en sinds 1974 tot heden
voorzitter van de Commissie Examens
Waterleiding Techniek van de VEWIN.
Maar ook: zeven jaar lid van het bestuur
van de VWN, waarvan het laatste jaar
voorzitter en tenslotte acht jaar
commissaris van het KIWA.
In zijn dankwoord beschreef de heer
Wentzel het directeurschap van de T W M
als het dirigeren van een symphonie, en
zodoende kon hij de dirigeerstok heel
toepasselijk overdragen aan zijn opvolger,
ir. L. M. J. I. Stok, thans directeur
van de TWM.

