Infiltratieputten inderandmerenvande Markerwaard

Een 'natuurlijke' tegenmaatregel
Inleiding
Bij inpoldering van de Markerwaard kan
door zettingen alsgevolg van de verlaging
van de stijghoogte van het grondwater in het
Pleistoceen schade ontstaan aan gebouwen
en constructies in het aangrenzende
kustgebied van Noord-Holland. Teneinde de
kans op schade zoveel mogelijk te beperken
zullen tegenmaatregelen worden getroffen.
Er wordt thans vanuit gegaan dat de meest
bedrijfszekere tegenmaatregel bestaat uit
persputten op het oude land waarmee
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voorgezuiverd water in de ondergrond wordt
gebracht. De kosten voor deze methode zijn
opgenomen in de economische analyse voor
de Markerwaard [Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1984]. De kosten voor aanleg en
exploitatie worden in totaal geraamd op
420 miljoen gulden.
In het rapport 'Geohydrologische aspecten
bij de aanleg van de Markerwaard' [ZZW en
RIJP, 1983]wordt naast bovengenoemde
maatregel tevens aangegeven dat er een
aantal andere tegenmaatregelen mogelijk
zijn. Eén van deze maatregelen bestaat uit
het infiltreren van water door in de randmeren tussen Noord-Holland en de
Markerwaard infiltratieputten te plaatsen.
De zuivering van het aan de randmeren
onttrokken water gebeurt in dit geval door
middel van zandfilters. Deze methode is
echter nog niet eerder in deze vorm in de
praktijk toegepast. Derhalve zal een
onderzoek naar de toepasbaarheid ervan
moeten plaatsvinden.
Op 19januari 1984 heeft de Minister van
Verkeer en Waterstaat adviesgevraagd aan
de Raad van de Waterstaat inzake de te
nemen tegenmaatregelen. De Raad van de
Waterstaat ondersteunt in haar advies [Raad
van de Waterstaat, 1984]een proef op

praktijkschaal met infiltratieputten in de
randmeren.
In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van infiltratieputten inde randmeren.
Allereerst wordt een schets gegeven van de
geohydrologische opbouw van het gebied.
Een overzicht wordt gegeven van de
stijghoogteverlagingen van het diepe grondwater, die ten gevolge van de aanleg van de
Markerwaard verwacht kunnen worden.
Vervolgens wordt het principe van de
methode beschreven en de mate van
compensatie waarop gerekend moet worden.
Tenslotte wordt ingegaan op de te verrichten
praktijkproeven.

De te verwachten verlaging vandestijghoogte van het diepe grondwaterten gevolge
van de aanleg van de Markerwaard
Door het droogmalenen hetinstellen van het
polderpeil in de Markerwaard wordt grondwater uit de omgeving aangetrokken,
waardoor de stijghoogte van het grondwater
in de pleistocene zandondergrond ter plaatse
van de Markerwaard en indeomgeving ervan
daalt. De stijghoogteverlaging in de verschillende pleistocene zandpakketten kan
afhankelijk van de weerstand van de
scheidende lagen plaatselijk afwijken.
Aangezien mogelijke schade hetgevolgisvan
zettingen van de holocene bovenlagen welke
worden veroorzaakt door stijghoogteverlagingen van het grondwater in het eerste
(bovenste) watervoerende pakket isvooral
van belang welke stijghoogteverlagingen in
dit pakket kunnen worden verwacht, alsmede
hoe snel deze verlagingen tot stand komen.

De geohydrologische opbouw vanhet gebied
Geohydrologisch gezien kan de ondergrond
onder Noord-Holland en het Markermeer
worden geschematiseerd in een over het
algemeen goed waterdoorlatend pleistoceen
zandpakket ter dikte van enkele honderden
meters, afgedekt door een tien tot vijftien
meter dik pakket bestaande uit slecht doorlatende, samendrukbare holocene klei-,
veen- en zandlagen.
De pleistocene zandpakketten kunnen van
boven naar beneden worden opgedeeld in
een drietal lagen, plaatselijk gescheiden door
slecht doorlatende Eemklei en glaciale
kleilagen en/of door de kleilagen uit de
Formaties van Enschede of van Kedichem.
Schematisch ishet geohydrologisch profiel
weergegeven in afbeelding 1.Tevens zijn
hierin opgenomen de dikte van de lagen, het
doorlaatvermogen (kD-waarde in m 2 /etm)
van de watervoerende pakketten en de
hydraulische weerstand (c-waarde in etm)
van de scheidende lasen.

Voor het krijgen van inzicht indesituatiesdie
zonder het nemen van tegenmaatregelen
verwacht kunnen worden zijn de volgende
stijghoogteverlagingen van belang:
—stijghoogteverlagingen ten gevolgevan het
droogmalen van de Markerwaard;
—stijghoogteverlagingen tengevolgevan het
ontginnen en inrichten van de Markerwaard.
In verband hiermee zijn de volgende berekeningen uitgevoerd [Hebbink en Schultz,
1984]:
—situatie bij droogvallen.
Voor het freatisch vlak indeMarkerwaard op
het moment van droogvallen isuitgegaan van
de huidige meerbodem [Ente, 1976].
De berekende stijghoogteverlagingen lopen
uiteen van meer dan 1,5 mter plaatse van
de Markerwaard tot 0,25 mop enkele

Afb. 1 - Overzicht gegevens betreffende dikte en bodemconstanten van depleistocene pakketten ende scheidende
lagen.

Afb. 2 - Berekende stijghoogteverlaging vanhet grondwater
in het eerste watervoerende pakket inm tengevolge vanhet
droogvallen van de Markerwaard {indiengeen tegenmaatregelen worden getroffen).
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kilometers landinwaarts in Noord-Holland
(afbeelding 2):
—uiteindelijke situatie.
Ten gevolge van de ontginning van de
Markerwaard zullen de gronden rijpen
waardoor het freatrisch vlak (de grondwaterstand) ten opzichte van het maaiveld
daalt. Bovendien daalt het maaiveld door
inklinking. De combinatie van deze twee
processen bepaalt de daling van het freatisch
niveau. In de uiteindelijke situatie na
ontginning en inklinking kan worden
verwacht dat ter plaatse van de tochten en de
kanalen het freatisch vlak op polderpeil ligt
en dat ter plaatse van de kavels het freatisch
vlak op circa 1 m-m.v.ligt.Dedan berekende
stijghoogteverlagingen lopen uiteen
van 2,50 m ter plaatse van de Markerwaard
tot 0,25 mop 5 à 10 km landinwaarts in
Noord-Holland (afbeelding 3).
Tevens isnagegaan tot welk isohypsenpatroon deze verlagingen zullen leiden.
Daartoe zijn de verlagingen afgetrokken van
de gemiddelde stijghoogten over 1977-1981
Het isohypsenpatroon dat dan ontstaat is
weergegeven in afbeelding 4.
De tijd die zal verlopen tussen de situatie ten
gevolge van droogvallen en de uiteindelijke
situatie hangt - indien geen tegenmaatregelen worden getroffen - vooral af
van snelheid en wijze van ontginnen.
Op grond van de resultaten van berekeningen kan worden geconcludeerd dat
ten gevolge van het droogmaken van de
Markerwaard circa 50% van de stijghoogteverlagingen tot stand komt en dat de
andere 50% het gevolg zal zijn van de
ontginning en de inrichting. Hierbij kan
worden gesteld dat in de eerste vijf jaar na

Afb. 3- Berekende stijghoogteverlaging vanhel grondwater
in het eerste watervoerende pakket inm in de uiteindelijke
situatie tengevolge van de aanleg vande Markerwaard.

droogvallen maximaal 80% van de stijghoogteverlaging tot stand zal komen
(afbeelding 5, [Hebbink en Schultz. 1984].
70

De te verwachten omvang vande
tegenmaatregelen
Schade in Noord-Holland kan ontstaan,
indien de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket te snel daalt. Hierbij isvan
belang of de stijghoogte in het verleden al
eens op een lager niveau isgeweest, omdat
dan de invloed vaneen hernieuwde verlaging
op dezettingen geringer is.Ingrotedelen van
het kustgebied van Noord-Holland isdit het
geval, aangezien hier in het verleden gasbronnen aanwezig zijn geweest, die thans
voor het merendeel zijn afgestopt
[Werkgroep vroegere en huidige bodembewegingen, 1984; Hebbink en Schultz,
1984). In dit artikel isvooralsnog met het
reducerend effect hiervan op de omvang van
de tegenmaatregelen geen rekening
gehouden.
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Afb. 5 - Maximale snelheid vanhet totstand komen van
de stijghoogteverlagingen van hetgrondwater inhet
Pleistoceen terplaatse vande Markerwaard.

In het rapport 'Geohydrologische aspecten
bij de aanleg van de Markerwaard' [ZZW en
RIJP, 1983J wordt ervan uitgegaan, dat de
tegenmaatregelen in circa 30 jaar kunnen
worden afgebouwd. Vertaald naar de te
verwachten stijghoogteverlaging ten gevolge
van de aanleg van de Markerwaard betekent
dit, dat een verlaging van de stijghoogte van

Afb. 4 - Verwacht gemiddeld isohypsenpatroon vanhetgrondwater inhet eerstewatervoerende pakket inm—n.a.p.
in de uiteindelijke situatie tengevolge vandeaanlegvande Markerwaard.
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stroomt het water door de buiswand - die ter
plaatse geperforeerd dient te zijn - naar het
uittreefilter.

T A B E L I— Maximaal tecompenseren stïjghoogteverlagingen tengevolge vanhetdroogvallen vande Markerwaard,
alsmede tengevolge vandemogelijke daling vanhetfreutisch vlakinde Markerwaard indeeerstevijfjaren na droogvallen.

Plaats
Enkhuizen*
Stede Broec
Drechterland
Venhuizen
Hoorn
Zeevang
Edam
Volendam***
Monnickendam**
Marken**

Stijghoogte
verlaging t.g.v.
droogvallen
Markerwaard
in m
0.30-0.50
0.25-0.40
0.25-0.50
0.30-0.45
0.15-0.25
0.25-0.55
0,25-0.45
0,40-0.55
0,20-0.25
0.30-0.60

Te eompenseren
hij droogvallen
in m

_
0,25-0,40
0,25-0.50
0.30-0.45
0.15-0,25
0.25-0.55
0,25-0.45
0,40-0,55

-

Geraamde
verlaging over
vijl jaar vanaf
droogvallen
in m

Toegestane
verlaging over
vijfjaar
in m

0,25-0.40
0.20-0,30
0,20-0,40
0,25-0,35
0,10-0,20
0,20-0,50
0,20-0,35
0,30-0.50
0,15-0,20
0,25-0,50

0,15
0,15
0,15
0.15
0,15
0.15
0.15
0,15
0,15
0,15

Te compenseren
vijl"jaar na
droogvallen
in m

Het uittreefilter
Het uittreefilter bestaat uit een grindomstorting rond het putfilter. Door het
uittreefilter stroomt het water vanuit de
filterbuis naar het desbetreffende watervoerende pakket.

_
0.30-0.55
0.30-0.75
0.40-0.65
0.10-0.30
0.30-0.90
0.30-0.65
0,55-0,90

Afbeelding 6geeft eenschematisch beeld van
een infiltratieput. Tevensisde waterstroming
hierin aangegeven.
Een variant op de infiltratieputten ishet
infiltreren van water door middel van
grindpalen. Hierbij vervult een grindpaal de
functie van transportbuis tussen het intreefilter en het uittreefilter. Ook deze variant
wordt in de praktijk beproefd.

-

* Bij Enkhuizen behoeft niet te worden gecompenseerd omdat door bronnering bijde aanleg van de Krabbersgatsluizen de stijghoogte zich reeds geruime tijd op een lager niveau heeft bevonden [Viergever, 1985],
** Bij Marken en Monnickendam wordt ten gevolge van de horizontale grondwaterstroming door de holocene
zandlagen een reductie t.o.v. de thans berekende stijghoogteverlaging verwacht; deze wordt voor Marken geraamd op
circa 90% [ZZW en RIJP, 1983], Voor Monnickendam isgeen exacte waarde bekend, maardeze moet zeker 30%
bedragen. Dit houdt indat ten behoeve vanMarken en Monnickendam voordetegenmaatregelen metgeringere naderte
bepalen omvang kan worden volstaan.
*** Ook bij Volendam issprake van horizontale stroming door het Wadzand. Het reducerende effect hiervan is
vooralsnog niet in rekening gebracht.

het grondwater in het eerste watervoerende
pakketmet(),03 à 0,04 mperjaar acceptabel
is. Gaan we uit van 0,03 mperjaar, dan leidt
dit tot waarden voor de compensatie, zoals
deze in tabel 1 zijn weergegeven,

een dergelijke tussenlaag naar alle waarschijnlijkheid lekkages vertonen (vooral ter
plaatse van de infiltratieput). Daarom is
gekozen voor het aanbrengen van een
zandlaag (afbeelding 6).

Infiltratieputten inde randmeren
van de Markerwaard
Bij infiltratieputten in de randmeren wordt
het natuurlijk verval, dat aanwezig istussen
het peil in de randmeren en de stijghoogte
van het grondwater in de watervoerende
pakketten, benut voor infiltratie van water.

Het meerwater infiltreert via de bovenste
zandlaag in de grindlaag. Door de grindlaag
stroomt het water naar de filterbuis waar het
door de buiswand —die ter plaatse geperforeerd dient te zijn - de filterbuis
instroomt. De capaciteit van de infiltratieput
hangt onder andere af van het intreeoppervlak en de opbouw van de zand- en
grindlaag.

Er wordt rechtstreeks gebruik gemaakt van
het ter plaatse aanwezige oppervlaktewater
en er behoeft niet te worden gepompt.
Om een snelle verstopping van de infiltratieputten te voorkomen zal op de put een
zandbed moeten worden aangebracht om
onder andere zwevende stofdeeltjes af te
vangen.

Invloed puteigenschappen
Bij een infiltratieput kunnen de stijghoogteverliezen van het zandfilter, de transportbuis
en het uittreefilter bij elkaar opgeteld
worden. Het stijghoogteverlies in de
transportbuis tussen het zandfilter en het
putfilter kan verwaarloosd worden, deze
bedraagt bij een buisdiameter van 0,20 m,
een lengte van 15 m en een debiet van
350 mVetm circa 0,02 m [Holthuis. 19771.
Het zandfilter met een aangenomen dunne
afdichtende sliblaag aan de oppervlakte kan
gekarakteriseerd worden alseen semipermeabele watervoerende laagvan begrensde afmetingen. Hiervan kan het stijghoogteverlies berekend worden [Bear, 1979].
Het stijghoogteverlies (uittreeweerstand)
van het uittreefilter isafhankelijk van de
diameter en de lengte van de filterbuis en het
doorlaatvermogen van het watervoerende
pakket.
De capaciteit (Oo) van een infiltratieput kan

De filterbuis
Door de filterbuis wordt het water dat vanuit
het intreefilter isbinnengekomen, getransporteerd naar het uittreefilter. Hier
Afb. 6 - Schema infiltratieput.

Bij de opbouw van de infiltratieput kunnen
de volgende onderdelen worden onderscheiden:
— intreefilter;
— filterbuis;
— uittreefilter.
Het intreefilter
Voor het intreefilter wordt gedacht aan een
zandlaag (dikte minimaal 1,0m)die overgaat
in een grindlaag (dikte minimaal 0,5 m).
Op de overgang van grindlaag naar
meerbodem zal een tussenlaag moeten
worden aangebracht om inspoeling van
kleideeltjes in de grindlaag te voorkomen.
De tussenlaag kan gerealiseerd worden door
middel van bijvoorbeeld kraagstukken,
plasticfolie of nylondoek. In de praktijk zal
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dan berekend worden met de volgende
formule:

mVetm
Cs - 0
400 -

Qo

_!_ M u + U - / L ) ^ ] + ^ h ( t ó )

—
300 -

met:
A = 10,2.s.(kp) '2 V:
;effectieve straal inm
L = [k.g.D g .(Q + C s )] 1/2: karakteristieke
lengte in m
C z = D z /k z ; hydraulische weerstand
zandlaag in etm
C s = D s /k s ; hydraulische weerstand sliblaag
in etm
Voorbeeld
Voor de berekening van de capaciteit (Q„)
van een infiltratieput zijn de volgende
waarden genomen:
s
= 3,5 m (drukhoogte)
ks
= 0,01 m/etm (doorlatendheid
sliblaag)
kz = 3 m/etm (doorlatendheid zand)
kg = 300 m/etm (doorlatendheid grind)
k p = 15m/etm (doorlatendheid
watervoerend pakket)
D s = 0,05 m (dikte sliblaag)
D z = 1,5 m (dikte zand)
Du = 0,5 m (dikte grind)
Dp = 20 m (dikte watervoerend pakket)
Opp. = 400 m 2 (oppervlakte zandfilter)
D
= 0,50 m (diameter filterbuis inclusief
grindomstorting = 2r)
F
= 15m (lengte filterbuis)
De capaciteit van een infiltratieput isin dit
voorbeeld gelijk aan:
Qo =

22,0
0,0067(4,9+ 11,2)+0,004x7,0

= 165 m'/etm.

Indien er geen sliblaag aanwezig iswordt de
maximale capaciteit van een infiltratieput in
dit voorbeeld:
0,,=

22,0
0.0067 (3,7 + 0,5) + 0,004 x 7.0

= 390nv»/etm.

In de navolgende onderdelen zal telkens één
parameter gewijzigd worden om het effect
daarvan op de capaciteit te bepalen, uitgaande van devoorbeeld berekeningmeteen
sliblaag met een c-waarde van 5 etmalen en
een capaciteit van 165 m 3 /etmaal.
Deze situatie istelkens met een '*'
aangegeven.
De hydraulische weerstand van een sliblaag
heeft een grote invloed op het debiet van een
infiltratieput. Het debiet loopt ongeveer
volgens een negatieve e-macht terug van
390 m 3 /etmaal zonder sliblaag tot
25 mVetmaal bij een sliblaag met een
weerstand van 50 etmalen.
Dit verloop is in afbeelding 7 weergegeven.
Uit afbeelding 8 isaf te lezen, dat bij
toenemende hydraulische weerstand van de

Cs = 2

_ — Cs = 5

200 _ _ _ Cs = 20
100 •

_ — Cs = 50

0

500

1000
ntreeoppervlak

1500
andfilter n m2

Afb. 8-Debiet vandeinfiltratieput inrelatietot oppen-lakte
van het zandfilter bij verschillende hydraulische weerstanden van de sliblaag.

Afb. 7- Debiet van de infiltratieput in relatietotde
hydraulische weerstand van desliblaag.

sliblaag het verband tussen het debiet en de
oppervlakte van het zandfilter lineair wordt.
Bij lage c-waarde treedt er verzadiging op en
bereikt de infiltratieput bij kleinere
oppervlakten zijn maximum debiet.
De weerstand van de zandlaag en het
doorlaatvermogen van de grondlaag in het
intreefilter zijn vrijwel niet van invloed op
het debiet.
Zoals reeds vermeld, treedt er in het
transportgedeelte van de filterbuis
nauwelijks weerstand op. In het uittreefilter
(putfilter + omgeving) zullen wel weerstanden optreden.
In de berekeningen zijn meegenomen de
weerstand die gevormd wordt door de
perforaties in de buis en het effect van het
doorlaatvermogen van het watervoerend
pakket. De diameter van de filterbuis
(inclusief grindomstorting) blijkt een geringe
invloed te hebben (minder dan 10%).
Het doorlaatvermogen van het watervoerende pakket speelt eveneenseen geringe
rol. De effecten op het maatgevend debiet
van een halvering of verdubbeling van de
aangenomen diameter van de filterbuis
(inclusief grindomstorting) gecombineerd
met een halvering of verdubbeling van het
doorlaatvermogen van het watervoerende

TABHL II— Capaciteit infiltratieput bijvariërend
doorlaatvermogen watervoerend pakket en diameter
putfilter.
Diameter
putfilter
in m
0,25
0,50
1,0
0,25
0,50
1,0
0,25
0.50
1.0

Doorlaatvermoeen
watervoerend
pakket
in m 2 /etm
150
150
150
300
300
300
600
600

600

Capaciteit
in m3/etm
130
135
145
155

165
170
175
180
190

Afb. 9 - Lokatie proef met infiltratieput.

pakket blijven beperkt tot maximaal circa
20 procent (tabel II).
Praktijkproef
Om er achter te komen hoe infiltratie van
meerwater door middel van infiltratieputten
te realiseren is,iseen proef op praktijkschaal
noodzakelijk. Daarbij kunnen gegevens
worden verkregen die voor het definitieve
ontwerp van de infiltratieputten nodig zijn.
Een dergelijke proef wordt thans aangelegd
langs de Oostvaardersdijk van Zuidelijk
Flevoland (afbeelding 9).
De opzet van de proef met de infiltratieput is
er in de eerste plaats op gericht, dat de
kwaliteit van het te infiltreren water zoveel
mogelijk dezelfde isals later in de praktijk.
Op deze wijze kan een goede indruk worden
verkregen over de haalbaarheid van deze
tegenmaatregel, de capaciteit van de
infiltratieput, de afname hiervan indetijd, de
frequentie en het debiet waarmee de
infiltratieputten moeten worden schoongepompt etc.Het isechter belangrijk ook een
indruk te krijgen van de effecten van het
schoonpompen en de daarbij gebruikte
debieten op het intreefilter en het uittreefilter.
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De duur van de proef moet worden
afgestemd op die van de werkelijke
infiltratieperiode. Vooreen langdurige
infiltratie zal de proef minimaal eenjaar
moeten duren, wil men de resultaten met
enige zekerheid kunnen extrapoleren. Het is
vooral belangrijk desituatieste onderkennen
die tot verstopping vande put kunnen leiden.
Derhalve zijn nauwkeurige metingen nodig
om een tendens tot verstopping te kunnen
registreren. Hiervoor ishet nodig de stijghoogte te kunnen meten in de infiltratieput
zelf en op verschillende afstanden daarbuiten. Tevens dienen de capaciteit en de
temperatuur van het geïnfiltreerde water
gemeten te worden. Daaruit kan de putweerstand berekend worden, die afhankelijk
isvan allerlei storende invloeden van buiten.
Tijdens de infiltratieproeven worden de
volgende waarnemingen verricht:
—de snelheid en de mate van bezinken van
slib op het zandfilter;
—de effecten van wind en golven op de
stabiliteit van het zandfilter;
—het potentiaalverval over het zand/grindfilter;
—de hoeveelheid water die via het putfilter
het watervoerend pakket instroomt, de stijghoogte in het putfilter zelf en de stijghoogten
op zekere afstanden van de infiltratieput;
—de geleidbaarheid;
—de temperatuur van het infiltrerende water
en van het water in het watervoerende
pakket;
—de kwaliteit van het gefilterde
oppervlaktewater.
Inrichting van de proef
Constructie zandlgrindfilter
De oppervlakte van het zand/grindfiltcr,
nodig voor één infiltratieput, zal moeten
blijken uit de praktijkproeven. Een indicatie
hiervoor isverkregen uit de resultaten van
laboratoriumproeven.
Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat een
oppervlak van circa 300 m 2 per put nodigis.
Laboratoriumproeven kunnen ook aanwijzingen verschaffen overdemeest optimale
opbouw van het zand/grindfilter (dikte en
samenstelling). Op de overgang van de
grindlaag naar de meerbodem zal een
zandlaag moeten worden aangebracht om
inspoeling van kleideeltjes te voorkomen.
Vooralsnog isaangenomen, dat de dikte van
deze zandlaag minimaal 1,0 m moet
bedragen. De grindlaag heeft een dikte van
minimaal 0,50 m. In verband met optredende
zettingen zal de dikte van de grindlaag rond
de infiltratieput dikker genomen moeten
worden. Dit om er zeker van te zijn dat het
geperforeerde deel van het putfilter door
grind omgeven blijft.
Ter plaatse van de grindlaag wordt de filter-

buis geperforeerd over circa 10% van het
oppervlak van de filterbuis. Om meetinstrumenten in dit gedeelte van de filterbuis
in te kunnen brengen krijgt het gedeelte in
het zand/grindfilter een diameter van 0,70 m.
Om het zand/grindfilter tegen golfwerking te
beschermen wordt een traditionele dijkbekleding aangebracht, bestaande uit kraagstukken, filterdoek, wiepen en steenbestorting. Het zand zal een M50-cijfer
moeten hebben van 200 à 300 /im met een
leemgehalte < 1%. Voor het grind wordt een
diameter van 2-5 mm genomen.
Putconstructie
De diameter van het te maken boorgat isbij
de proef 0,80 m. De filterbuis heeft een
diameter van 0,20 m. De einddiepte van het
boorgat isopN.A.P. -30,0 m.De filterlengte
aan de uitstroomzijde bedraagt 15 m.
Van 1 m onder tot 1 m boven het filter wordt
filtergrind aangebracht. De spleetwijdte
bedraagt ongeveer 1mm. De totale filteropening bedraagt circa 10% van het filteroppervlak.
Van meerbodem tot bovenkant watervoerend pakket wordt klei aangebracht om
de holocene kleilaag zo goed mogelijk te
herstellen.
Om de infiltratieput eventueel schoon te
pompen worden voorzieningen getroffen die
dit mogelijk maken. In het begin van het
infiltratieproces zal zwevende stof uitspoelen
uit het zand/grind filter wat aanleiding kan
geven tot verstopping. Om dit te voorkomen
is de filterbuis voorzien van een afsluiter.
Hierdoor ishet mogelijk het intreefilter en
het uittreefilter afzonderlijk schoon te
pompen, zodat met de infiltratie van water
van de juiste waterkwaliteit gestart kan
worden.

Meet en regelapparatuur
Bij de uitvoering van de praktijkproef wordt
gebruik gemaakt van de volgende meet- en
regelapparatuur (afbeelding 10);
—voor het verkrijgen van een indicatie van
de verspreiding van het infiltratiewater
worden geleidbaarheidsmeters toegepast;
—het debiet van het te infiltreren water
wordt gemeten met een flowmeter, die
aangesloten wordt op een recorder voor
continue registratie;
— de niveaumetingen op de diverse plaatsen
en diepten worden gedaan met elektronische
drukopnemers, geplaatst in stijghoogtebuizen (filterbuisprincipe);
—om de stijghoogte in de filterbuis te meten
wordt hieraan halverwege een aansluiting
gemaakt voor een stijghoogtebuis;
—om het verloop van de stijghoogte te
volgen zullen aan weerszijden van de
infiltratieput langsdedijk opafstanden van2,
5, 10,35,60, 100en 200 mvande infiltratieput stijghoogtebuizen worden geplaatst,
waarbij op één of meerdere diepten de stijghoogte wordt gemeten;
—voor het verkrijgen van een indruk van de
mate en de snelheid van vervuiling van het
zandfilter worden op een aantal plaatsen in
het zandfilter drukopnemers aangebracht.
—tot slot worden drukopnemers aangebracht om het open waterpeil en de luchtdruk te meten;
—omdat de temperatuur en de geleidbaarheid een rolspelen bijhet verstoppingsproces
worden deze continu geregistreerd.
De temperatuur van het grondwater in het
watervoerende pakket wordt gemeten op
circa 500 m afstand van de infiltratieput
(buiten de invloedsfeer van het infiltratiewater). Daar deze temperatuur weinig
varieert behoeft deze niet continu te worden
geregistreerd;
—de hoeveelheid zwevende stof in het gefilterde oppervlaktewater isvan groot belang

Afb. 10- Schematische weergave vande benodigde apparatuur indeinfiltratieput en deomgeving daarvan.
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in verband met gevaar van verstopping van
het putfilter. Een indicatie hiertoe wordt
verkregen met de zogenaamde membraanfilter indexmeter (MFI-meter).
Om fouten in de meetapparatuur zoveel
mogelijk uit te sluiten zullen de metingen in
duplo worden uitgevoerd.
In afbeelding 10isde benodigde apparatuur
in de omgeving van de infiltratieput
schematisch aangegeven.
Indicatie uitwerking maatregel
Indien wordt uitgegaan van de compensatie
volgens tabel Idan kan worden bepaald,
waar en in welke omvang de infiltratieputten
moeten worden geplaatst. Door middel van
modelberekeningen isde gewenste plaatsing
gesimuleerd. Bij de berekeningen iser
vooralsnog vanuit gegaan dat ook ter plaatse
van Enkhuizen, Marken en Monnickendam
enige compensatie plaats vindt. Het resultaat
is weergegeven in de atbeeldingen 11tot en
met 14.
In afbeelding 11isaangegeven welk stijghoogtepatroon van het grondwater in het
eerste watervoerende pakket verwacht kan
worden op het moment van droogvallen van
de Markerwaard, indien als tegenmaatregel
infiltratieputten in de randmeren worden
toegepast. In afbeelding 12zijn voor deze
situatie de berekende stijghoogteverlagingen
weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dan
dat in deze situatie ongeveer 70.000 m 3 /etm
moet worden geïnfiltreerd.
In afbeelding 13isaangegeven welk stijghoogtepatroon van het grondwater in het
eerste watervoerende pakket verwacht kan
worden vijfjaar na droogvallen van de
Markerwaard.
In afbeelding 14zijn voor deze situatie de
berekende stijghoogteverlagingen weergegeven. In deze situatie is,uitgaande van
een afbouwperiode van 30 jaar, de maximale
compensatie noodzakelijk. Deze zal
ongeveer 100.000 m 3 /etm bedragen.
Uitgaande van een capaciteit van een
infiltratieput van 165 m/ 3 etm betekent dit,
dat ruwweg maximaal 600 putten nodig
zullen zijn.
Modelberekeningen geven aan dat van het
geïnfiltreerde water circa 55% in de richting
van de Markerwaard en circa 45% in de
richting van Noord-Holland stroomt.
Midden onder de dijk van de Markerwaard,
grenzend aan de westelijke randmeren,
treedt een potentiaalverhoging op in het
eerste watervoerende pakket van circa 90%
van de potentiaalverhoging terplaatse vande
infiltratieputten.
Afhankelijk van de grootte van de infiltratiehoeveelheid en de lokatie bedraagt deze
verhoging 0,75-1,25 m. De potentiaal-

verhoging in het zand van het dijklichaam is
nihil.
Inrichtingsmogelijkheden putten na afloop
Na het afbouwen van de tegenmaatregel
hebben de putten hetvoordeel dat ter plaatse
reeds een laag zand aanwezig is.Daar waar
gewenst kan op eenvoudige wijze een
recreatiestrand of een zandig natuurlijk
milieu worden gecreëerd.

Nood-Holland. Teneinde de kansop schade
zoveel mogelijk tegen te gaan zullen tegenmaatregelen worden getroffen.
Een mogelijke tegenmaatregel bestaat uit het
infiltreren van water door in de randmeren
tussen Noord-Holland en de Markerwaard
infiltratieputten te plaatsen. In dit artikel
is ingegaan op de te verwachten werking van
deze infiltratieputten, alsmede op de aanleg
en inrichting van een praktijkproef die
gehouden zal worden.

Samenvatting
Bij inpoldering van de Markerwaard kan
door zettingen alsgevolg van de verlaging
van de stijghoogte in het Pleistoceen schade
ontstaan aan gebouwen enconstructies inhet
aangrenzende kustgebied van
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Veluws waterproject voor het
basisonderwijs
De centra voor biologie-onderwijs in de
gemeenten Apeldoorn, Ede en Wageningen
en de afdeling voorlichting van het zuiveringsschap Veluwe hebben samen een waterproject voor het basisonderwijs ontwikkeld.
Doel van het project isleerlingen van de
hoogste klassen van het basisonderwijs
inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Door het onderzoeken
van levende en niet-levende dingen in en bij
het water kunnen zijzich daarover een beeld
vormen. Het uiteindelijke doel ishet
aankweken van een milieubewustzijn en een
milieubewust gedrag.
Het project iseen zogenaamd buitenprakticum. Het bestaat uit een opdrachtenboekje —de waterwerkwijzer - en een waterwerkkist. In die kist zitten allerlei materialen
waarmee de leerlingen proefjes kunnen
doen, die in de waterwerkwijzer zijn beschreven. De proefjes dienen 'in het veld'
(aan de waterkant) te worden uitgevoerd.
Zo kunnen de leerlingen onderzoeken
hoeveel fosfaat en ammoniak er in het water
zitten, wat de stroomsnelheid is,waar de
lichtgrens ligt en welke dieren en planten er
in het water leven. In totaal zijn er
12 opdrachten.
De waterwerkkist isinmiddels alin de
praktijk beproefd en blijkt - na enige aanpassingen - goed te voldoen. Scholen, die
interesse hebben in het project kunnen dit
aanvragen bij de centra voor biologieonderwijs of het zuiveringsschap.

ü!

Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
Dig or No Dig?
Onder dit thema zal op 27 november in het
theater Het Spant teBussumeendagworden
georganiseerd door het Nidig, de Stichting
Rioned en de NVA, programmagroep 2.
Deze dag maakt deel uit van een tweedaagse
bijeenkomst (26 en 27 november) waarbij
het KIVI de eerste dag organisatorisch
verzorgt.
Tijdens de eerste dag komt de diepere
ondergrond aan de orde.
De tweede dag zal de nadruk liggen op de
ondiepe ondergrond. Tijdens twee parallelle
sessies zullen voordrachten worden gehouden
over onder andere ondergronds parkeren,
rioolrenovatie, horizontaal boren en
planologische/financiële knelpunten van
deze infrastructuren. De inleiders zijn
specialisten afkomstig uit bestuurlijke,
politieke, onderwijskundige of technische
kringen. In totaal zullen 13voordrachten op
deze dag worden gehouden.
Gedurende dit symposium zaleen kleine
tentoonstelling te bezichtigen zijn waarop
exposanten vanuit de kringen der aannemers,
adviseurs en overheden hun kennis en
Produkten zullen tonen.
De kosten per deelnemer zijn ƒ 90,-per dag
of ƒ 150,—per twee dagen. NVA-leden
krijgen een uitnodiging, een inschrijvingsformulier en een volledig programmaoverzicht toegezonden.

NVA-activiteiten 1986
28 oktober: Bestuursvergadering.
25 november: Najaarsvergadering,
in samenwerking met de programmagroepen 3 en 4.
10 december: Bestuursvergadering.

IAWPRC-conferences
17- 20 november 1986: International
specialty conference 'The effects of
contaminants on ecological systems".
Contactadres: Prof. Edwin E. Herricks,
General Chairman Department of Civil
Engineering, 3215 NCEL University of
Illinois at Urbana - Champaign 208 N,
Romine, Urbana Illinois 61801, USA.
23 -27 februari 1987:
Conference Fate and Effects ofOil inMarine
Ecosystems te Amsterdam.

Contactadres: Prof. Dr. L. Lijklema,
LU-Wageningen, De Dreijen 12,
6703 BC Wageningen.
9 - 12juni 1987: Symposium on forest
industry waste waters 'Biological Treatment
and Environmental Effects ofPulpand Paper
Industry Waste Waters, te Tampere
Universiteit, Finland.
Contactadres: Mrs.Pia Kaila, Box 527,
SF-33101 Tampere, Tel. 358 31 162 441,
telex 223/3 ttktrsf.
1-3juli 1987:Watermatex 87, 1st IAWPRC
International Conference onsystemsanalysis
in water quality management and exhibition.
Contactadres: Dr. M. B.Beck, Watermatex
87, IAWPRC, 1,Queen Anne's Gate,
London, SW 1H9BT, England.
Tel. 01-2223848, telex: 9185 18Wassoc.
31 augustus - 4september 1987:
4th International Conference on Urban
Storm Drainage to be held concurrently with
the XXII Congress of IAHR te Lausanne.
Contactadres: Dr. Willi Gujer, 4 ICUD,
EAWAG, Uberlandstrasse 133,
8600 Dubendorl, Switzerland.
14 - 18september 1987: 5th Workshop on
Design and Operation of large Waste Water
treatment plants te Budapest.
Contactadres: Dr. L. Somlyödy, c/o
Research Institute for Water Resources
Development (VITUKI), Kvassay J.ut. 1,
H-1095, Budapest.
September 1987: Waste Management
Problems in Agro-Industries, Istanbul.
Contactadres: Prof. D. Orkan, Environmental Engineering Department, Technical
University of Istanbul, ITU Instaat
Fakültesie, Çevre Mühendisligi, Bölümü,
Besjktas, Maçka, Instanbul, Turkey.
5-7oktober 1987: International Specialised
Conference 'Biological Phosphate Removal
from Wastewaters' te Rome.
Contactadres: Dr. R. Ramadori, IAWPRC
International Specialised Conference, 1RSACNR, Via Reno, 1,00198 Rome, Italy.
Tel. 06-841451, telex: 614588.
12-16 oktober 1987: Second International
Symposium on off-flavours in the Aquatic
environment te Kagoshima, Japan.
Contactadres: Prof. T. Motohiro, Faculty of
Fisheries Kagoshima University, 4-50-20,
Shimoarata, Kagoshima 890, Japan.
24 —28 november 1987: Specialised
Conference on Nitrogen Pollution of Water.
Contactadres: Dr. W.J. Masschelein,
Laboratories CIBE, 764 Chaussee de
Waterloo, B-1180 Brussel, België,
tel. 02/640.43.00, telex EAUWAT-B61927.
Maart/april 1988: Use of Membrane
Technologies for the Management of
Industrial and other Effluents, Durban,
South Africa.
Contactadres: Mr. P. E.Odendaal, Water
Research Commission, P.O. Box 824,
Pretoria 0001, South Africa.

