Diepinfîltratie in het Watervlak veelbelovend

Proefputten vragen om enige terughoudendheid
Verstopping van infiltratieputten
In vergelijking met open infiltratie stroomt
er bij putinfiltratie veel water door een
klein oppervlak. In het eerste geval hebben we te maken met snelheden in de
orde van enkele decimeters per dag. Bij
putten daarentegen ligt de snelheid op de
boorgatwand ongeveer een factor vijftig
hoger. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat infiltratieputten relatief snel verstoppen: in de loop van de tijd moet het
waternivcau in de put worden opgevoerd
om een gelijke infiltratiestroom te behouden.
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De verstopping treedt met name op ter
plaatse van het putfilter (filterwand) en op
de overgang tussen omstorting en formatie (boorgatwand) (zie ook afb. 4,
schematische doorsnede van een infiltratieput). Kr is reeds veel onderzoek uitgevoerd naar het verstoppingsgedrag van
infiltratieputten [10, 13]. Het AOC-gehalte
(assimileerbaar organisch koolstof), de
membraanfiltratie-index (MFI) en de
meeloopfilter-index (MLFI) geven een indruk van de infiltreerbaarheid van het
water [6, 7, 15]. Het blijkt echter niet
mogelijk aan de hand van deze parameters het gedrag volledig te voorspellen.
Experimenten met proefputten zijn daarom noodzakelijk om het verloop van de
verstopping in een specifieke situatie
(kwaliteit infiltratiewater en bodemopbouw) te analyseren.
In 1981 is het PWN begonnen met
experimenten op twee infiltratieputten in
het Watervlak: IP1 en IP2 [8].De eerste
werd gevoed met WRK-I/II 1 water, dat
een bodempassage had ondergaan in een
nabijgelegen drainpand (drains, ingegraven in de bodem van infiltratie1
WRK = NV Watertransportmaatschappij RijnKcnnemerland.

Samenvatting
Diepinfîltratie is veelbelovend. Na jarenlange en kleinschalige proeven, zijn er nu
enkele praktijkprojecten in voorbereiding. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland (PWN) laat op dit moment een diepinfiltratiesysteem bouwen. Als
lokatie is het Watervlak gekozen, een gebied in de duinen ten zuid-westen van
Castricum en vlak bij een reeds bestaand open infiltratiesysteem. Het project
wordt DWAT genoemd: Diepinfîltratie WATervlak. Vanaf eind 1989 zal er per
jaar vijf miljoen kubieke meter water met twintig putten worden geïnfiltreerd in
een bodemlaag op een diepte van ruim 50 tot 100 meter beneden maaiveld.
Hieruit wordt het met twaalf putten ook weer gewonnen (afb. 1) [16].
Onder het watervoerende pakket is een sliblaag aanwezig. Daarin bevindt zich de
overgangszone tussen zoet en zout water. Menging in de winputten van zoet water
met een geringe hoeveelheid zout water zal het systeem voor lange tijd onbruikbaar maken. Oppassen dus. Het zoute water vormt niet het enige probleem bij het
realiseren van het diepinfiltratiesysteem. Ook het relatief snel verstoppen van de
infiltratieputten vraagt speciale aandacht. Regelmatig schoonpompen van de putten zal noodzakelijk zijn. Bij het ontwerp zal daar rekening mee moeten worden
gehouden.
Hoe ziet het diepinfiltratiesysteem er nu uiteindelijk uit en waarom zo? Daarover
gaat dit artikel.

panden). De IP2 werd voorzien van
WRK-III water. Het DWAT systeem zal
water aangeleverd krijgen uit het WRK
pompstation in Andijk (WRK-III). We
zullen ons daarom in het navolgende
richten op de resultaten van de proeven
met de IP2.
De gemeten weerstand als functie van de
tijd is gegeven in afb. 2. De weerstandsopbouw blijkt vooral plaats te vinden op
de boorgatwand. De regelmatige terugval
in de weerstand wordt veroorzaakt doordat de put periodiek is schoongepompt

(onttrekking in plaats van infiltratie).
Hierdoor is een belangrijk deel van het
verstoppend materiaal afgevoerd. Afb. 2
laat ook duidelijk zien dat het verloop van
de weerstand zeer onregelmatig is. Vooral
in de zomermaanden, bij een hogere
temperatuur van het infiltratiewater, vindt
er een snelle verstopping plaats. Bacteriegroei lijkt een niet onbelangrijke rol te
spelen.
De volumestroom die door middel van
één put kan worden geïnfiltreerd is beperkt. Hoe meer men infiltreert, des te

Afb. 1-Lódingtracé's ensitueringvan deputten(punt= infiltratieput, vierkant= onttrekkingsput, driehoek =
waarnemingsput, cirkel=centraalbedieningsgebouw). Het Watervlakis hetlichtgekleurde open duinterrein ten
zuid-westenvan hetsysteem. Linksbovenis hetaanvoerbekken van hetopen infiltratiesysleem Castricum tezien.
Aanvoervan infiltraliewatervindtplaats vanaf een reeds bestaandverdeelstation tenzuiden van hetWatervlak.
Hetteruggewonnen waterwordtnaarpompstation WimMensink afgevoerd.
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hoger zal de daarvoor benodigde overdruk
zijn. Wanneer men echter een put te
zwaar belast, dan zal het water niet meer
in de bodem infiltreren, maar een uitweg
zoeken langs het putfilter omhoog. We
noemen dit 'onderloopsheid' of'opbarsten' van de put. Met name de diepte
waarop infiltratie plaatsvindt, bepaalt de
maximaal toelaatbare overdruk.
De proefputten IP1 en IP2 zijn ontworpen
voor een snelheid op de boorgatwand van
1 m/h. Tijdens de proeven bleek deze infiltratiesnelheid niet altijd haalbaar. De
verstopping liep te snel op. Voor de putten van het DWAT-systeem zal de snelheid op de boorgatwand daarom 0,4 m/h
bedragen [4], Verwacht wordt dat de putten na 15 à 20 jaar dermate verstopt zijn,
dat de maximaal toelaatbare overdruk bij
infiltratie wordt bereikt.
De infiltratieputten hebben, net als de IP2,
een boorgatdiameter van één meter. Zij
krijgen bovendien een lang filter (25
meter), om per put een zo groot mogelijk
infiltratie-oppervlak te creëren. Tevens

wordt hierdoor het neerwaarts verdringen
van het brakke water onder het diepinfiltratiesysteem bevorderd.
Ook winputten kunnen verstoppen. Vaak
wordt dit veroorzaakt doordat zuurstofhoudend water in put en omstorting gemengd wordt met ijzerhoudend, zuurstofloos water [1].Dit verschijnsel treedt
vooral op bij ondiepe winningen. Bij diepinfiltratie kan het evenwel ook op gaan
treden. De zuurstof in het infiltratiewater
zal in het begin worden verbruikt bij
diverse bodemprocessen. Doordat de hoeveelheid oxydeerbaar materiaal in de
bodem daardoor geleidelijk afneemt zal
zich een zuurstoffront in de richting van
de winputten verplaatsen. Uiteindelijk kan
dit een menging van de verschillende
watersoorten tot gevolg hebben. Over de
mate waarin deze vorm van verstopping
op gaat treden is niet veel te zeggen. De
verstopping heeft geen rol gespeeld bij het
bepalen van het aantal winputten. Dit aantal is voornamelijk gebaseerd op conven-

tionele ontwerpregels en op het beperken
van het verbrakkingsgevaar.
Putopstelling
Na het vaststellen van de aantallen infiltratie- en winputten kon het puttenplan
worden opgesteld. De inpassing in het terrein is hierbij een belangrijke randvoorwaarde geweest. Leidingtracés zijn zo veel
mogelijk langs bestaande wegen en paden
in het Watervlak geprojecteerd. Waar dit
niet goed mogelijk was, is gezocht naar
terreindelen waar de schade ten gevolge
van de vergravingen beperkt zou blijven.
Hydrologisch gezien moet de putopstelling zodanig gekozen worden dat voldaan
wordt aan de doelstellingen van diepinfiltratie. Zo is rekening gehouden met een
minimale verblijftijd van een maand.
Bovendien is gestreefd naar een goede afvlakking van de kwaliteitsfluctuaties van
het infiltratiewater. Dit is bereikt door er
voor te zorgen dat het gewonnen water
een mengsel is van infiltratiewater uit verschillende seizoenen. Een deel van het

Diepinfiltratie
Ongeveer 15%vanhetdrinkwater inNederland wordt bereidvia
'kunstmatige infiltratie'.Metdezetechniek kan oppervlaktewater
worden omgevormd tot een betrouwbare grondstof voor de drinkwatervoorziening. InNederland isal meerdandertigjaar ervaringmet
open infiltratie,infiltratie vanvoorgezuiverdwater metgeulen,kanalen
en pannen.Waterleidingbedrijven hechten waarde aande bodempassagevanwege de kwaliteitsverbetering die metbetrekkingtoteen
aantalparameters wordt gerealiseerd en inverband metde mogelijkhedentot overbrugging van perioden meteenpovere kwaliteit inde
bron, hetoppervlaktewater. Alin het midden vandejaren vijftig werd
door waterleidingbedrijven getracht infiltratie met puttenterealiseren.
Immersalopgeringe diepte worden bodemlagen aangetroffen met
eenhogedoorlatendheid engrotedikte. Deproeven hadden weinig
succes,deputten raakten verstopt. Inde beginjaren zeventig groeide
bijwaterleidingbedrijven het besef dat open infiltratie gepaard gaat
met milieu-effecten alsgevolgvaningrepen inhetlandschap (ver-

gravingen) en het inbrengen vanvoedselrijk water (hoewel sterk voorgezuiverd) ineenvanoorsprong voedselarm,oligotroof duinmilieu.Dit
vormdeopnieuw eenstimulansvoor waterleidingbedrijven omsamen
met het KIWAdiepinfiltratie-onderzoek tegaanuitvoeren.
Ervond systematisch onderzoek plaatsnaar parameterswaarmee op
voorhand de kwaliteitvanwater alsvoedingwater voor infiltratieputten en
het nutvanveranderingen aaneenvoorzuivering kanworden
beoordeeld.Hetonderzoek richt zichevenwel op meerdan alleen verstopping.
Zoworden ook hydrologische,ecologische en milieuhygiënische
aspecten onder de loupe genoemen.In1984zijnde toenmalige
ervaringen optalvanaspecten gebundeld [13].Nieuwe stand-vanzaken-rapportage isinvoorbereiding [14]. Er iseenontwikkeling van
fictief modelonderzoek en relatief kleinschalig onderzoek meteen enkele
put naartoegepast onderzoek,ontwerp en bouwvanprojecten op
bedrijfschaal.Ditartikelgaat over zo'n project.

Open infiltratie (links) versusdiepinfiltratie (rechts).Open infiltratie neemt relatief veel ruimte inbeslag.Eendeelvandevegetatie komtonder invloed
vanhet (eutrofe) infiltratiewater testaan.Degrondwaterstand wordt sterk beïnvloed door de panden endewinmiddelen.Deputkop bij infiltratieputten
vergt daarentegen weinig ruimte.Wélblijvenvergravingen nodigvoor de leidingaanleg.Het infiltratiewater wordt diep geïnfiltreerd en heeft daardoor
geen invloedop de kwaliteitvanhetwater indewortelzone.
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Afb. 2 - Gemeten weerstandsverloop van infiltratieput IP2. Weerstand is gedefinieerd
ah tui quotient van het stijghoogteverschil tussen twee waamemingspunten en de
volumestroom tijdens meting. In verband met viscoskeitsverschillen zijn de
weerstanden gecorrigeerd naar een temperatuur van 10°G

water heeft dan een korte verblijftijd in de
bodem ondergaan, een andere deel is juist
lang onderweg geweest. Optimaal voor het
uitvlakken van seizoensvariaties is een
lineaire spreiding van de verblijftijden
over één jaar [12].Dit kan bereikt worden
door de putten in een ruitvorm op te stellen: de infiltratieputten op de diagonalen
en de winputten op de zijden. Hoewel de
inpassing in het terrein zijn beperkingen
oplegde heeft het uiteindelijke ontwerp
nog wel het karakter van een ruitvorm (zie
afb. 1). De daarmee bereikte kwaliteitsafvlakking is alleszins redelijk te noemen
(aft. 3).
Tenslotte is er bij het kiezen van de putopstelling nadrukkelijk gelet op het gevaar
voor verbrakking van de winmiddelen. Er
is voor gezorgd dat de stijghoogteverandering onder alle winputten ongeveer gelijk is. Hierdoor wordt een lokaal aantrekken van brak en zout water vermeden.
Brak water
De geohydrologische gelaagdheid en de
filterstellingen zijn getekend in afb. 4 [9].
In en onder de sliblaag bevindt zich brak
water. Dit mag natuurlijk niet door de
winmiddelen aangetrokken worden. In
tegenstelling tot de infiltratieputten zijn de
winputten daarom voorzien van een kort
filter. De sterk lokale afpomping die ter
hoogte van het onttrekkingsfilter optreedt,
wordt daardoor slechts gedempt teruggevonden op de overgang tussen zoet en
brak water. Door het toepassen van voldoende overinfiltratie kan er zelfs voor
gezorgd worden, dat daar de druk toeneemt ten gevolge van de infiltratie en
winning. In een stationaire toestand zou
dit een neerwaartse verplaatsing van de
brakke overgangszone betekenen. Het instellen van een stationaire evenwichtssituatie vergt gewoonlijk echter vele jaren.

Afb. 3 - Afvlakking van de waterkwaliteit alsgevolg van verschillen in verblijftijd
tijdens ondergrondse bodempassage. Verondersteld iseenjaarlijks identieke fluctuatie
van de kwaliteit van het infiltratiewater (ingevoerd is het verloop van het chloridegehalte van hel WRK-III water in 1986). Het chloride-gehalte van het onttrokken
water isberekend met het programma DEMKWA [1IJ.

Het is daarom ook van belang de stroming
die optreedt bij aanvang van de infiltratie
en winning te analyseren. Als uitgangspunt is gesteld dat er onder de winputten
een naar beneden gerichte stroming door
de sliblaag op moet treden. Dit wordt bereikt bij een overinfiltratie van 10%.
Omdat het drukverloop onder de putten
een belangrijke rol speelt, is voor de
berekeningen vooral gebruik gemaakt van
driedimensionale rekenmodellen. De
invloed van dichtheidsverschillen op de
stroming is daarbij niet meegenomen.
Aangezien de overganszone tussen zoet en
zout water bij benadering horizontaal
georiënteerd is, hebben deze verschillen
in het beginstadium ook geen invloed op
het stromingsbeeld.
Het verschil tussen infiltratie en onttrekking heeft overigens ook nog een
belangrijke andere functie. Door de infiltratie zal namelijk het brakke en zoute
water naar beneden en zijwaarts weggedrukt worden. Omdat dit water niet kan
verdwijnen zal er elders brak en zout
water omhoog komen. Dit gebeurt buiten
de grenzen van het diepinfiltratiesysteem.
De overinfiltratie moet er nu voor zorgen
dat het omhooggedrukte brakke water niet
naar de winputten stroomt, maar wordt
meegevoerd, met het afstromende water.
Inrichting van de putten
De putconstructie wordt zo eenvoudig
mogelijk gehouden. Meet- en regelapparatuur vinden we terug in een centraal bedieningsstation. De putkelders
blijven daardoor klein, waardoor relatief
geringe vergravingen in het terrein nodig
zijn.
De infiltratieputten zijn elk afzonderlijk
door een leiding op de centrale aanvoer
vanuit het meet- en regelstation aangesloten. Daarnaast beschikt iedere infil-

tratieput over een terugspoelpomp (capaciteit 120 m 3 /h) om verstoppend materiaal
periodiek af te voeren. Om droogvallen
van de onderwaterpomp tijdens het terugspoelen van een verstopte put te voorkomen, zal deze op relatief grote diepte in
de put gehangen worden (30 meter onder
NAP).
Om de verstopping van de infiltratie- en
winputten vast te kunnen stellen, worden
in de omstorting, ter hoogte van het putfilter en enkele meters daarboven, waarnemingsfilters geplaatst. Een kleistop
zorgt voor een scheiding tussen deze filters. Het verschil in stijghoogte is een
maat voor de verstopping op de boorgatAfb. 4 - Doorsnede over deputten en geohydrologische
opbouw terplaatse van het Watervlak.
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wand [2]. Hen niveaumeting in de put en
een stijghoogtemeting in het vvaarnemingsftlter naast het putfilter leveren
informatie over de weerstand ter plaatse
van het putfilter.
Om inzicht te krijgen in de beweging van
het brakke en zoute water onder invloed
van het diepinfiltratiesysteem, worden in
een elftal waarnemingsputten en in één
centrale infiltratieput elektrodenkabels geplaatst tot onder de sliblaag (afb. 4). Deze
zogenaamde zoutwachters bestaan uit een
aantal elektrodenparen waarmee op verschillende dieptes de weerstand van de
formatie en het aanwezige grondwater gemeten kan worden. Naarmate het grondwater een hoger zoutgehalte heeft, neemt
de weerstand af. De zoutwachters verschaffen zo informatie over de verplaatsing van de brakke overgangszone onder
het puttenveld.
Zoutwachters onder alle winputten dienen
er voor om tijdig te waarschuwen voor een
eventuele verbrakking van de winmiddelen. De kabels zullen slechts tot de
bovenzijde van de sliblaag reiken.
Direct contact tussen het boorgat en het
brakke en zoute water in en onder de
sliblaag wordt daarmee voorkomen.
Naast waarnemingsmiddelen in de infiltratie- en onttrekkingsputten zijn ook op
de langste en kortste stroombanen waarnemingsputten geprojecteerd. Met deze
putten kunnen kwaliteitsontwikkelingen
van het geïnfiltreerde water ten gevolge
van fysische en (bio-)chemische bodemprocessen geregistreerd worden.
Bedrijfsvoering
Om tijdens de bedrijfsvoering de verstoring in het terrein zoveel mogelijk te
beperken, is bij de aanleg van het project
naar een vergaande automatisering gestreefd. Een automatische regelklep compenseert de toename van de verstopping
in de infiltratieputten. De volumestroom
blijft daarbij constant. Om opbarsten van
de putten te voorkomen is bovendien de
maximale infiltratiedruk begrensd. Het
terugpompen van de infiltratieputten zal
volautomatisch een aantal malen per week
plaatsvinden. Wanneer de blijvende verstopping na schoonpompen te hoog oploopt, zal een intensieve putreiniging,
eventueel met chemicaliën, nodig zijn.
Vanwege de lage frequentie van dergelijke
reinigingen zal dit met de hand gebeuren.
De terugwinputten zullen in eerste instantie ook met de hand gestuurd worden.
Wèl zullen voorzieningen (kabels) aangebracht worden om dit in een later
stadium te automatiseren.

Proefnemingen
De komende vijf jaren zullen gebruikt
worden voor proefnemingen. Na het in
werking stellen van het systeem ligt het
accent op de analyse van de beweging van
het brakke en zoute water. In een later
stadium zullen ook bedrijfstechnische
aspecten onderzocht worden. Vooral de
flexibiliteit van het diepinfiltratiesysteem
in het produktieproces is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is natuurlijk gedurende de gehele proefperiode
het verstoppingsgedrag van de infiltratieputten een punt van onderzoek.
Het effect van diepinfiltratie op de omgeving is naar verwachting gering. Modelberekeningen geven aan dat grondwaterstanden ten gevolge van overinfiltratie
over een ruim gebied enkele centimeters
zullen stijgen [5].Als de invloed werkelijk
zo gering is, zal het lastig zijn om aan de
hand van metingen de grondwaterstandsstijging aan te tonen. Belangrijker lijken de
effecten van een stagnerende aanvoer van
infiltratiewater. Als de winning voortgaat
zal na vier weken lokaal een grondwater-

standsdaling van ruim een decimeter op
kunnen treden. Om een en ander waar te
kunnen nemen is het regionale meetnet in
het duingebied te Castricum aangevuld
met een waarnemingsput ten noordwesten van het systeem [3].Bovendien is
ter plaatse van het diepinfiltratiesysteem
een groot aantal waarnemingsputten beschikbaar.
Tot slot
Het DWAT project is het eerste diepinfiltratiesysteem op praktijkschaal (afb. 5).
Het heeft daarbij nog het karakter van een
proef. In de praktijk moet blijken hoe de
verstopping van de infiltratieputten verloopt en of we in het licht daarvan kunnen
spreken van een bedrijfszeker produktiemiddel. Dit is niet alleen voor het bedrijf
(en voor de consument) van belang. Een
snelle verstopping zal immers regelmatig
een intensieve putreiniging noodzakelijk
maken die gepaard gaat met verstoring in
het duinterrein.
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Afb. 5-DWAT is heteerste diepinfiltratiesysteem oppraktijkschaaldatinaanbouwis.Opdefoto wordt een
infiltratieputgeboord. Met name degrote diametervan 1metervaltdaarbijop.Omdeschadeaan hetterreinzo veel
mogelijk tebeperken vindttransportvan materieelaltijdplaats over rijplaten.
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theorieën op verschillende punten van
elkaar af. Wellicht kan de werkelijkheid
pas goed benaderd worden door alle
theorieën te combineren, dat wil zeggen
door gelijktijdig rekening te houden met
convectie!'transport, dichtheidsstroming,
diffusie en dispersie. Wiskundig is dat
niet echt een probleem; de benodigde
differentiaalvergelijking is in de vakliteratuur welbekend. Het blijft echter de
vraag hoe de begin- en randvoorwaarden
gekozen moeten worden om tot een
particuliere oplossing te komen, dat wil
zeggen: tot een formule die de tegenwoordige zoet/zout verdeling goed
beschrijft.
Wetenschappelijk gezien is het vraagstuk
dus nog niet opgelost. In de
echter belangrijker om te weten waar het
zoute grondwater zich bevindt, dan hoc
het er gekomen is. Doorgaans staan de
hydroloog, die bij een verziltingsprobleem
geroepen wordt, nauwelijks gegevens ter
beschikking over het verloop van het
zoutgehalte met de diepte. De bestaande
theorieën over de oorsprong van het zoute
grondwater kunnen hem dan een redelijk
houvast bieden om op grond van schaarse
meetgegevens de verdeling van zoet en
zout grondwater te reconstrueren.
Zo'n gereconstrueerd beeld kan als begintoestand gekozen worden voor kwantitatieve berekeningen.
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Het brakke en zoute water onder de winmiddelen vormt een risicofactor in het
diepinfiltratiesysteem. Met rekenmodellen
kunnen we inzicht krijgen in het gedrag
van het zoute water en de brakke overgangszone. Daarbij wordt een sterke
schematisatie van de bodem toegepast.
Omdat we op grotere diepte werken hebben we immers relatief weinig informatie
over de bodemeigenschappen. Een nauwkeurige voorspelling van de beweging van
het brakke en zoute water is mede daardoor niet goed mogelijk. Bij het ontwerp is
getracht de risico's te beperken. Door
middel van een uitgebreid waarnemingsnet zal nagegaan worden of we in deze
opzet geslaagd zijn. In het ongunstige
geval ligt de werkelijke capaciteit van het
diepinfiltratiesysteem onder de ontwerpcapaciteit.
Diepinfïltratie neemt een aantal bezwaren
weg die aan open infiltratie zijn verbonden. In dat opzicht is diepinfïltratie
veelbelovend. Op praktijkschaal is de
nieuwe techniek echter nog niet beproefd.
De ervaringen met proefputten vragen om
enige terughoudendheid. Bij het opstellen
van (middel)lange termijnplannen voor de
drinkwatervoorziening zal met deze onzekerheid rekening gehouden moeten
worden.
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