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Watwetenwenuvan diepinfiltratie?

In het algemeen wordt de techniek van
diepinfiltratie (met name uit overwegingen
van natuur- en landschapsbehoud) aangemerkt als 'het veelbelovende alternatief'.
De bestuurlijke haalbaarheid van diepinfiltratie wordt dan ook hoger ingeschat dan
de realiseerbaarheid van uitbreidingen van
open infiltratie. Voor wat de economische en
technische haalbaarheid betreft zijn dezaken
wellicht afwijkend. Dit artikel zal zichin
eerste instantie toespitsen op de technische
haalbaarheid.
De aanduiding 'persput' is- hoewel
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ingeburgerd — foutief. Persen isniet noodzakelijk en zelfs onmogelijk alsde infiltratie
op slechts geringe diepte plaatsvindt. Bij de
experimenten zoals die door enkele Nederlandse waterleidingbedrijven worden
uitgevoerd, verdwijnt het water veelal onder
vrij verval in de diepte. Zoals in een winput
de waterstand door onttrekking een aantal
meters daalt,zalineen persput de waterstand
—afhankelijk van degrootte vande infiltratie
en eventueel een beïnvloeding door andere
putten - een aantal meters stijgen.
Door weerstandsopbouw (putverstopping)
kan die stijging - alsde ingaande volumestroom constant blijft - toenemen. Daarover
later.
Persputten (ook wel injectie-, infiltratie- of
aanvullingsputten; een kwestie van naamgeving) kennen een heel scala aan toepassingen en mogelijkheden [4],
Het onderzoek zoals dat in opdracht van de
VEWIN [5] en in directe samenwerking met
een aantal waterleidingbedrijven wordt uitgevoerd, iser echter op gericht voldoende
kennis te vergaren om persputten op
praktijkschaal te kunnen toepassen in de
watervoorziening. Interessant hierbij isde
ontwikkeling die 'dual-purpose'-toepassing
van persputten doormaakt [6], Diepinfiltratie
wordt echter steeds nadrukkelijker genoemd
als alternatief voor (uitbreidingen van) open
infiltratie, de infiltratie van al dan niet
voorgezuiverd oppervlaktewater door middel
van plassen, panden, pannen of geulen.
Velen hebben hun onderzoek danook daarop
toegespitst. Diepinfiltratie kan ook in de
plaats komen van een bestaande grondwaterwinning. In dal geval zullen grondwaterstanden stijgen. Een nevengevolg (onbedoeld
doch zeer reëel) isgrondwateroverlast die
* Naar aanleiding van een voordracht tergelegenheid van
de studiedag 'Terugkeer vochtige duinvalleien'.
26-10-1984 te Leiden.

plaatselijk (bijvoorbeeld aan de binnenduinrand) kan worden veroorzaakt. Hier zal
terdege rekening mee gehouden moeten
worden; zie bijvoorbeeld [7]en [8],
In het onderzoek zit een tweedeling.
De meest belangrijke aspecten —verstopping
en hydrologie - zijn opgedeeld in enerzijds
experimenten en metingen en anderzijds
simulaties en (computer-)modellen.
Persputten in Nederland
Een persput verschiltvoorwatde constructie
betreft niet of nauwelijks van een winput. In
het persputonderzoek - zoals dat in Nederland al in dejaren vijftig een aanvang nam
toen enkele waterleidingbedrijven (met
weinig succesoverigens) oriënterende
experimenten uitvoerden —werden soms dan
ook alswinmiddel geconstrueerde putten als
persput gebruikt. Mogelijkheden voor
regeneratie (het terugpompen of opschonen
van de put), sturing en bewaking stellen
echter extra eisen voornamelijk aan de
afwerking van putkop en -kelder.
De experimenten zoals die zijn uitgevoerd
in de jaren tot 1980zijn beschreven in een
omvangrijk rapport [9].Hierin worden tal
van factoren behandeld, die verstopping van
persputten tot gevolg kunnen hebben.
Inmiddels zijn door verschillende waterleidingbedrijven vele nieuwe experimenten
gestart. Deze experimenten of plannen
daartoe —die onder projectleiding van de
desbetreffende bedrijven (zullen) worden
uitgevoerd —zijn beschreven in een vervolgrapport [10]dat als KIWA-mededeling is
verschenen. Vermeldenswaard iswellicht dat
De modale proefpersput; een verticale doorsnede.
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momenteel in Nederland met 13 putten
(verspreid over een 7-tal waterleidingbedrijven) wordt geëxperimenteerd (zie H 2 0
(18)1985, nr. 2N7). Putten die nu reeds in
het produktieproces zijn ingeschakeld,
hebben veelal een 'dual-purpose'-functie.
Deze putten worden afwisselend alspers- en
winput gebruikt voor de afvlakking van
seizoensfluctuaties in de vraag naar
drinkwater of in het aanbod van oppervlaktewater (kwalitatief en/of kwantitatief),
een toepassingsmogelijkheid die ergin de
belangstelling staat [6],
Het genoemde rapport handelt niet alleen
over verstopping. Zo zijn bijdragen
opgenomen die handelen over het geohydrochemische gedrag van het in de bodem
gebrachte water en over de resultaten van
hydrologisch onderzoek. Ook andere
aspecten die van belang zijn bij ontwerp,
bouw en exploitatie van een systeem van
pers- en winputten krijgen de aandacht in dit
stand-van-zaken-rapport. Het betreft voornamelijk ervaringen die zijn opgedaan in de
jaren 1980 tot begin 1984.
Persputverstopping
Lezing van de bijdragen aan dit rapport zal
aantonen dat in Nederland de voorzuivering
het meest kritische gedeelte isin de
produktiegang van oppervlaktewater tot
winning van water dat met persputten
kunstmatig wordt geïnfiltreerd. Overal in de
wereld worden persputten met wisselend
succes toegepast. Op plaatsen waar sprake is
van succes wordt dat wellicht veroorzaakt
door een vergaande voorzuivering maar
meestal doordat in enorm grove formaties
wordt geïnjecteerd, veelal met secundaire
doorlatendheid en porositeit in de vorm van
'fissures and fractures'. In Nederland
daarentegen zijn de 'target-aquifers', de
pakketten waarin wordt geïnfiltreerd,
opgebouwd uit fijnzandige formaties. Onder
andere ter plaatse van de boorgatwand, waar
grove omstorting overgaat in fijnzandige
formatie, wordt dan zwevende stof
afgevangen met daarbij het aan die deeltjes
gebonden organische materiaal, dat (ook in
opgeloste vorm) voor micro-organismen
assimileerbaar is.Aldus resulteert dit in een
samenspel van mechanische en biologische
factoren.
Persputten verstoppen door tal van
oorzaken. De meest belangrijke (zwevende
stof en bacteriegroei) zijn reeds aangeduid.
Zeer bekend zijn tevens de problemen
veroorzaakt doordat juist vóór de infiltratie
verschillende watersoorten worden gemengd
en - met name bijondiepe putten-verstopping - door gasbellen. Daarnaast kan
verstopping van poriën optreden door
dispersie van kleideeltjes (met name
montmorilloniet als 'swelling clay').
Het onderzoek naarde kwaliteitsparameters
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van het te infiltreren water geschiedt
momenteel voornamelijk aan de hand van
MFI, AOC, en MLF.
Allereerst iser de MFI (Membraan Filtratie
Index). Dit iseen maat voorde hoeveelheid
in het water aanwezige colloïden en
zwevende stoffen. In deze bepaling wordt
gemeten wat de verandering isvan de
volumestroom die bij een bepaalde
temperatuur en onder constante werkdruk
stroomt door een gestandaardiseerd
membraanfilter met kleine poriën van een
bepaalde diameter [11].
In een oriënterend stadium ishet onderzoek
naar de verstopping door biologische
factoren [12].Er zijn duidelijke aanwijzingen
dat die inderdaad een rol spelen. Zo neemt
vaak de weerstand van een enigszins
verstopte persput af indien deze enkele
dagen tot weken wordt stopgezet. Ook wordt
soms waargenomen dat het verstoppingsgedrag een directe relatie lijkt te hebben met
de temperatuur van het geïnjecteerde water.
Momenteel richt het onderzoek zich op de
factoren temperatuur en AOC (de concentratie voor micro-organismen assimileerbare
organische koolstof). Deze AOC-bepaling is
ontwikkeld om een indruk te krijgen van de
nagroeipotentie van bacteriën in drinkwater

[12].
Voor zowel de technologische alsde
biologische aspecten van het onderzoek van
de verstopping van persputten ishet boven de
grond simuleren van de verstopping in door
het KIWA ontwikkelde parallel-of meeloopfilters (MLF) veelbelovend. Met dergelijke
filters kunnen op eenvoudige wijze ter
plaatse en op voorhand meerdere watersoorten worden getest zonder dat hiervoor
uitgebreide en kostbare experimenten met
echte putten nodig zijn. Bovendien kan
hiermee de ondergrondse gang van zaken met name in de omstorting en op de boorg a t w a n d - worden gecontroleerd. Hiertoe
zijn inmiddelsdoor het KIWA meeloopfilters
geplaatst parallel aan proefpersputten [11].
Gesteld kan worden dat de voorzuivering
slechtsten deleeen optimalisatieprobleem is.
De kosten van een extra zuivering kunnen
wel worden afgewogen tegen problemen in
de bedrijfsvoering en kosten van regeneraties.
Echter ook kan het zijn dat een bepaalde
waterkwaliteit voorwaarde isvoor de
vergunning of dat om andere redenen bijvoorbeeld samenhangend met milieueffecten —getracht wordt regeneratie zoveel
mogelijk te voorkomen.
Met verstopping van persputten moet altijd
rekening worden gehouden. Zélfs na een
vergaande voorzuivering. Temeer daar de
weerstand indeput zeer kritisch zal reageren
op een tijdelijke "dip' in de waterkwaliteit
zoals die bijvoorbeeld kan optreden bij
storingen of aanpassingen in de
voorzuivering.

Hydrologie van persputsystemen
De laatstejaren isereenversnelling gekomen
in de ontwikkeling van rekenmodellen
waarmee een inzicht kan worden verkregen
in de ondergrondse stromingen en de
invloeden die de exploitatie van het systeem
kan hebben op de omgeving. Zo kan de
stroming van pers- naar winputten
gemodelleerd worden. Een en ander isvan
belangvoor minimum verblijftijden en tevens
voor de afvlakking van de kwaliteitsfluctuaties. Naast berekeningen van de
stroming zoals die bij persputinfiltratie zal
optreden, moeten stijghoogteberekeningen
ook deel uitmaken van het ontwerp. Dit in
verband met verliezen naar en invloeden in
boven- en onderliggende grondlagen en in
verband met bodemstabiliteit [13].
Het onderzoek ismodelmatig in de zin van
het ontwikkelen en inventariseren van
rekenmodellen. De werkelijk optredende
stroming isechter uitermate gecompliceerd
door meestal niet exact bekende onregelmatigheden in de ondergrond; een reden
waarom bij de praktijkproeven - zoals ze
hiervoor genoemd zijn - de wegdie het in de
ondergrond gebrachte water neemt, wordt
bestudeerd.
Diepinfiltratie; een compromis
Het aureool dat hangt rondom het begrip
'diepinfiltratie' isveel meer gebaseerd op
gevoelsargumenten dan op een gedegen
kwantificering van de milieu-effecten.
Hiernaar is- voor zover mij bekend - nog
weinig onderzoek verricht (dit maakt wèl
onderdeel uit van het reeds genoemde
IODZH-onderzoek). In wezen kan dat ook
niet in algemene zin. Voor de beoordeling
van de effecten op de natuurlijke waarden
van de omgeving ishet nodig om deze
waarden te kennen (kartering) maar ook uit
te gaan van een bepaalde bodemopbouw
(geohydrologie) en het bedrijfsidee achterde
exploitatie van het systeem en de mate van
voorzuivering. Wèl kan in algemene
bewoordingen worden aangegeven hoe de
milieu-effecten beperkt kunnen blijven of
worden.
Zo iser het aspect vergraving ('biotoopverlies'). Ook bij diepinfiltratie zullen
leidingen moeten worden aangelegd. Niet
alleen omdat leidingaanleg veelal erg
kostbaar is,ishet daarom verstandig zoveel
als mogelijk isuit te gaan van bestaande
infrastructuur aan leidingen maar ook van de
al dan niet verharde paden en wegen.
Een verschil met open infiltratie iswellicht
dat men - binnen bepaalde marges- niet
gebonden isaan een bepaalde topografie.
Grondverzet ten behoeve van egalisatie of
graven van plassen isniet noodzakelijk.
Putten voor de infiltratie moeten wèl
gemaakt worden. Als voor de winning niet
gebruik gemaakt kan worden van bestaande

putten moeten ook winputten worden
aangelegd. Het ruimtebeslag van diepinfiltratie isbeperkt. Hiermee nauw
samenhangend ishet effect op de beleving
van het landschap. Een en ander kan worden
'ingepast' zodat het minder alsstorend wordt
ervaren. In dit verband kan ook worden
opgemerkt dat de belangen van recreatie en
watervoorziening minder strijdig lijken bij
diepinfiltratie dan bij open infiltratie.
Voor de vegetatie zijn met name waterstand
(en de fluctuaties daarin) en waterkwaliteit
van het bovenste - freatische - pakket van
belang. Indien diepinfiltratie in bodempakketten plaatsvindt en deze door minder
goed doorlatende lagen van het freatische
water worden afgeschermd, isde invloed op
waterstand en -kwaliteit miniem. Voor een
kwantificering isde dikte en de mate van
doorlatendheid van genoemde lagen echter
doorslaggevend.
Verstoring van flora en fauna isvoor een
groot gedeelte een eenmalige zaak die
samenhangt met aanleg en bouw. Echter ook
periodiek onderhoud kan enigszins verstoring
met zich brengen. Door automatisering (van
bijvoorbeeld het terugpompen) kan dat
volledig worden voorkomen. Met meet- en
regeltechniek isnu zoveel ervaring opgedaan
dat een systeem van achter een terminal kan
worden bestuurd [15].Het opschonen van
een put door regeneratie blijkt wellicht
periodiek noodzakelijk. Enkele malen per
jaar tot éénmaal in enkele jaren iseen
indicatie voor de frequentie die volledig
bepaald wordt door de mate van voorzuivering. Onduidelijkheid isnog de
verstopping die wellicht in de winputten kan
optreden. Ook dieputten zullen toegankelijk
moeten zijn en blijven.
Al met al lijkt het er toch op dat diepinfiltratie
een compromis kan vormen tussen natuurbescherming en watervoorziening.
Een pleidooi voor verzoening dus.
Hoe nu verder?
Hoe ver is het nu met onze kennis? Gesteld
kan worden dat we met name op het gebied
van voorzuivering en geohydrologie heel wat
verder zijn dan een aantal jaren geleden.
Daarnaast zijn de vooruitzichten met
betrekking tot het milieu-effect en de
economische haalbaarheid (wat kost het)
zodanig dat de beslissing om op praktijkschaal proeven te gaan doen voor de hand
ligt. Momenteel isdoor waterleidingbedrijven
dan ook een aantal vergunningen aangevraagd voor infiltratie door middel van
persputten of waarbij in overweging is
gegeven een uitbreiding door middel van
persputten te realiseren. Fundamenteel
onderzoek en onderzoek op laboratoriumschaal isin dit stadium niet meer voldoende.
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Voor verantwoorde toepassing in de
toekomst iseen proefproject noodzakelijk.
Kennis op verschillende vakgebieden kan
dan worden ingezet om vergunningonderbouwend onderzoek uit te voeren, een
persputsysteem op (demonstratieproject-)
schaal teontwerpen en voorzuiveringsstudies
uit te voeren met water dat later werkelijk
voor persputinfiltratie zal worden gebruikt.
Op deze wijze kunnen de resultaten van het
tot op heden uitgevoerde persputonderzoek
worden toegepast en getoetst en kan verdere
kennis worden vergaard zodat diepinfiltratie
wellicht al binnen 10jaar een operationele
techniek genoemd kan worden.
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