Het VEWIN speurwerkprogramma op het gebied van de winning en
aanvulling van grondwater*

Onlangs heeft het KIWA voor de vierde
keer in samenwerking met de Vereniging
voor Waterleidingbelangen in Nederland
(VWN) op drie plaatsen in ons land,
namelijk VHertogenbosch. Leiduin en
Assen, een colloquium georganiseerd. Het
doel van de KIWA/VWN-colloquia is
tweeledig:
— het bevorderen van een optimale afstemming van het KIWA-onderzoek op de
problemen, waarmee de waterleidingbedrijven in de dagelijkse praktijk worden
geconfronteerd;
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— het bevorderen van een snelle toepassing bij de waterleidingbedrijven van de
kennis die bij de uitvoering van dit
onderzoek beschikbaar is gekomen.
Tijdens dit colloquium is het onderzoek
besproken, dat de Vakgroep Hydrologie
van het KIWA in opdracht van de
VEWIN uitvoert op het gebied van grondwaterwinning en infiltratie.
Het onderzoeksterrein van de Vakgroep is
ruwweg te verdelen in een viertal aandachtsvelden, te weten:
1. de invloed van grondwaterwinning op
de omgeving;
2. kunstmatige infiltratie;
3. de bescherming van de grondwaterkwaliteit in waterwingebieden;
4. putten voor de winning van grondwater.
De aspecten die bij deze onderzoekingen
een rol spelen omvatten meestal meerdere
vakgebieden. Vandaar, dat in de Vakgroep
meer disciplines zijn ondergebracht dan
de naam zou doen vermoeden. Naast geohydrologen maken van de Vakgroep ook
deel uit specialisten op het gebied van de
geohydroehemie, de agrohydrologie en
sinds kort de ecologie. Alle hebben zij
echter gemeen dat ze zich bezighouden
met grondwater als grondstof voor de
openbare drinkwatervoorziening.

nadruk voornamelijk op het onderzoek,
dat was en werd uitgevoerd op het gebied
van putten voor de winning en aanvulling
van grondwater. De onderzoeksprojecten
van de toenmalige projectgroep Grondwater lagen in die tijd ook vooral op het
genoemde gebied, namelijk putverstopping,
onderzoek naar het effect van boorspoeling. het maximale putdebiet en persputten. Daarnaast werd aandacht besteed
aan de bescherming van waterwingebieden
en was een begin gemaakt met onderzoek
naar de invloed van grondwaterwinning
op de omgeving.
In de daaropvolgende jaren heeft een
verschuiving plaatsgevonden van de aandachtsvelden in het speurwerk van de
Vakgroep. Door de toenemende problemen
die de waterleidingbedrijven ondervonden
bij het verkrijgen van vergunningen voor
waterwinning en bij de behandeling van
schadeclaims, ontstond bij de VEWIN de
behoefte om in het speurwerkprogramma
de aandacht voor het onderwerp 'Invloed
grondwaterwinning op de omgeving' te
vergroten. Dit is grotendeels ten koste
gegaan van het onderzoek op het gebied
van winputten. In afb. 1zijn deze verschuivingen zichtbaar gemaakt. Voor het
nu lopende jaar 1981 wordt gestreefd naar
de volgende verdeling van het budget, dat
circa ƒ 1.000.000,— omvat.
— Putten
: 7%
— Tnvloed grondwaterwinning op
de omgeving
: 39Çf
— Kunstmatige infiltratie
: 39 %
— Bescherming waterwingebieden : 1 5 %
Afb. 1 - Verdeling van het speurwerkbudget
water voor de jaren 1975 -1980.

Momenteel wordt binnen de VEWIN het
concept van een meerjarenvisie voor het
VEWIN-speurwerk besproken. Hierin
worden de grote lijnen aangegeven, waarlangs het speurwerk zich de komende vijf
jaren dient te bewegen. Op grond van deze
visie is de verwachting dat bovengenoemde
verdeling de komende jaren grotendeels
kan worden gehandhaafd, met wellicht nog
enige verschuiving in de richting van
onderzoek op het gebied van 'Bescherming
Waterwingebieden'.
Ook binnen de genoemde hoofdaandachtsvelden hebben zich verschuivingen voorgedaan. Bij 'Putten' zijn de onderwerpen
'Putconstructie', 'Maximale Putdebiet' en
'Boorspoelingen' van het programma verdwenen. Alleen het onderwerp 'Putverstopping' is overgebleven. Dit zal de
komende jaren op het programma blijven,
en dan met name worden gericht op de
problemen die op dit gebied bestaan in
het rivierengebied.
Binnen het onderzoek naar de invloed van
grondwaterwinning op de omgeving zijn
verschuivingen opgetreden van de geohydrologische en landbouwkundige aspecten
naar de ecologische aspecten en compenserende maatregelen. Met name de ecologische aspecten zullen de komende jaren
toenemende aandacht vergen, omdat
mogelijke beïnvloeding van natuur- en
landschap door grondwaterwinning prohibitief kan worden voor het verkrijgen
van nieuwe vergunningen.
Ten aanzien van 'Kunstmatige Infiltratie'
was de aandacht aanvankelijk in hoofd-
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Vier jaar geleden bij het eerste KIWA/
VEWlN-colloquium in Bunnik lag de
putten

* Voordracht gehouden tijdens het 4e K I W A /
VWN-colloquium. 'Enkele aspecten betreffende de
winning en aanvulling van grondwater voor de
drinkwatervoorziening' op 4, 5 en 10 november
1981 in 's-Hertogenbosch, Leiduin en Assen.
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zaak gericht op de mogelijkheden van
infiltratie in de Veluwe, vervolgens op de
mogelijkheden van infiltratie met behulp
van persputten. Vanaf 1979 wordt onderzoek verricht naar de kwaliteitsaspecten
van kunstmatige infiltratie, terwijl in de
nabije toekomst ook de ecologische
aspecten van oppervlaktewaterinfiltratie
een plaats zullen krijgen in het speurwerkprogramma.
Bij een gelijkblijvend aandeel van het
totale infiltratie-onderzoek zullen de beide
laatstgenoemde ontwikkelingen tot gevolg
hebben dat het procentuele aandeel van
het persputonderzoek zal afnemen.
Ter verduidelijking van de onderlinge
verbanden tussen de verschillende artikelen
zal een beknopt overzicht worden gegeven
van de verschillende begeleidingskaders
voor het onderzoek van de Vakgroep
Hydrologie.
Officieel bestaat er ter begeleiding van
ons onderzoek op het gebied van putten
de Commissie Putten. Sedert jaren is dit
echter een slapende Commissie, sinds de
voorzittersstoel door de toenmalige voorzitter ter beschikking is gesteld, en deze
niet meer door een ander is ingenomen.
Onder deze Commissie ressorteren de
Werkgroep Onderzoek Boringen die onderzoek met betrekking tot boortechnieken
begeleidt en de Werkgroep Putverstopping.
Laatstgenoemde Werkgroep houdt zich
bezig met onderzoek naar de oorzaken van
de verstopping van winputten, mogelijkheden tot preventie en tot het weer
schoonmaken (regenereren) van de putten.
Ook de Werkgroep Putverstopping heeft
momenteel geen voorzitter. Binnenkort zal
een voorstel worden gedaan om te komen
tot een herstructurering van het werkgroepen- en commissiebestand in deze
sector. Vermeld dient nog te worden dat
ten behoeve van het onderzoek naar putverstopping in het rivierengebied, dat nog
dit jaar wordt gestart, een speciale taakgroep is opgericht, waarin alle deelnemende
bedrijven en het KIWA zijn vertegenwoordigd.
Enkele onderdelen van het putverstoppingsonderzoek zullen dit jaar worden afgerond.
Van Beek, projectleider van dit onderzoek,
geeft hiervan een overzicht.
De coördinatie van het onderzoek dat op
het gebied van kunstmatige infiltratie bij
een aantal waterleidingbedrijven en het
KIWA wordt uitgevoerd vindt plaats in de
Commissie Infiltratie. Voor de begeleiding
van een aantal deelaspecten van het onderzoek zijn drie werkgroepen ingesteld,
namelijk:
— Werkgroep Persputten.
— Werkgroep Hydrologie van Persputsystemen.
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— Werkgroep Hygiënische Aspecten bij
Bodempassage.
Het onderzoek van de Werkgroep Persputten is gericht op het beantwoorden van
vragen als, aan welke eisen dient water te
voldoen om het via een put in de bodem
te kunnen infiltreren, hoe kun je dit meten,
welke infiltratiesnelheden zijn toelaatbaar,
hoe ziet een persput eruit, hoe moet je
zo'n put behandelen, enzovoorts. Aan de
beantwoording van een aantal van deze
vragen heeft Olsthoorn een belangrijke
bijdrage geleverd.
Als we de middelen in handen hebben om
water via putten te kunnen infiltreren,
dient de vraag hoe we het doel, dat we
ons met betrekking tot de infiltratie hebben gesteld, kunnen bereiken. Twee doelstellingen zijn denkbaar, namelijk kwaliteitsverbetering en -afvlakking, en voorraadvorming. Tneerste instantie is dit een
hydrologisch probleem. Het eerste houdt
verband met verblijftijden en de verdelingen ervan, het tweede met de mogelijkheden om voorraden zoet water te creëren
door het verdringen van brak en zout
grondwater. In het kader van de Werkgroep Hydrologie van Persputsystemen
worden technieken bestudeerd waarmee
voorspellingen kunnen worden gedaan.
Peters, de huidige projectleider van het
persputonderzoek, geeft een overzicht van
de vorderingen bij dit onderzoek.
Kwaliteitsverbetering is als doelstelling
genoemd van kunstmatige infiltratie. In de
Werkgroep Hygiënische Aspecten wordt
momenteel de kennis die op dit gebied bij
de bedrijven is verzameld, gebundeld.
Aangezien deze inventarisatie nog volop
gaande is, was het niet mogelijk om in het
kader van dit Colloquium een voldoende
uitgekristalliseerd verhaal te brengen.
Verschillende onderdelen van het onderzoek, dat in het kader van bovengenoemde
drie werkgroepen wordt uitgevoerd,
worden naast de VEWTN-bijdrage mede
gefinancierd door de hierbij direct betrokken waterleidingbedrijven.
De laatste jaren zijn ook de ecologische
aspecten van de kunstmatige infiltratie
regelmatig onderwerp van gesprek geweest
binnen de Commissie Infiltratie. De
komende jaren zal hieraan in KIWAverband meer aandacht worden besteed.
Ecologische aspecten vormen ook een
belangrijk element van het onderzoek dat
door de Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving (CIGO) wordt
begeleid. Het onderzoek van de CIGO ligt
op het terrein van de problemen betreffende vergunningaanvragen voor nieuwe
grondwaterwinningen en de afhandeling

van schadeclaims bij bestaande. Naast de
ecologische aspecten heeft de CIGO drie
andere deelonderzoekgebieden onderscheiden, namelijk:
- geohydrologische aspecten
- landbouwkundige aspecten
- compenserende maatregelen,
waarvoor begeleidende werkgroepen zijn
ingesteld.
De Werkgroep Geohydrologische Aspecten
houdt zich bezig met problemen op het
gebied van de voorspelling en reconstructie
van grondwaterstandsdalingen als gevolg
van grondwaterwinning. Ook de neveneffecten, optreden van zetting aan het
maaiveld en het optrekken van brak en
zout grondwater, worden in deze groep
bestudeerd.
In de Werkgroep Landbouwkundige Aspecten wordt gekeken naar de methoden
ter vertaling van grondwaterstandsdalingen
in opbrengstreducties van landbouwgewassen en de hieruit resulterende inkomstendervingen van de landbouwer.
Grondwaterstandsdalingen kunnen ook
gevolgen hebben voor natuurlijke vegetaties en voor het landschap. Hoe je deze
gevolgen kunt vaststellen en waarderen
vormt onderwerp van studie voor de
Werkgroep Ecologische Aspecten. Bij het
KTWA houdt mevr. Den Hoed, ecologe,
zich met dit onderwerp bezig.
Tenslotte komt bij dit alles de vraag op,
in hoeverre mogelijke nadelige effecten
van de grondwaterwinning anders dan in
de vorm van geld kunnen worden gecompenseerd. Het bestuderen van de verschillende mogelijkheden hiertoe is een taak
voor de Werkgroep Compenserende Maatregelen.
Oorspronkelijk is het de bedoeling geweest
in deze werkgroepen ook deskundigen van
ter zake kundige onderzoeksinstellingen
zitting te doen nemen. De meeste van de
hiertoe aangeschreven instellingen maken
deel uit van de CoGroWa of zijn hier
nauw bij betrokken. Met uitzondering van
het RID achtten zij het lidmaatschap van
een KIWA-werkgroep niet verenigbaar met
hun positie als onafhankelijk adviseur van
de Minister. Vandaar dat de werkgroepen
nu hoofdzakelijk zijn samengesteld uit
deskundigen van de waterleidingbedrijven
en het RID.
Er zijn echter intensieve contacten met het
Technisch Secretariaat van de CoGroWa
ten aanzien van een betere onderbouwing
en een uniformering van de behandeling
van de vergunningaanvragen en de
schadegevallen. De knelpunten hierin
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situatie zodanig moet zijn dat zowel zuurstofbevattend water als ijzerbevattend water
door de put kan worden aangetrokken.
Gezien de noodzakelijke aanwezigheid
van zuurstof zal deze vorm van putverstopping optreden in putten die water
onttrekken aan een freatisch pakket. Een
combinatie van chemische en mechanische
regeneratie leidt tot de beste resultaten.
Een gescheiden onttrekking van het ijzerbevattende water en het zuurstofbevattende
water zou deze vorm van putverstopping
kunnen voorkomen. Het onderzoek op dit
gebied heeft op het puttenveld Kieftenvlak
tot positief resultaat geleid. Preventie van
deze vorm van putverstopping zou ook
mogelijk zijn door toepassing van de
methode van ondergrondse ontijzering.
Putverstopping ten gevolge van anaerobe
microbiologische processen, wordt gekenmerkt door het ontbreken van een filterweerstand. Deze vorm van putverstopping
is tot nu toe met name waargenomen in
het rivierengebied bij putten die water
onttrekken aan een ondiep watervoerend
pakket met afdekkende veen- en kleilagen.
Deze putten kunnen met behulp van
chloorbleekloog geregenereerd worden.
Bij het schoonpompen van de put moet
uiterst voorzichtig te werk worden gegaan,
aangezien het opgepompte water altijd
nog resten van het regeneratiemiddel zal
bevatten.
Bij deze vorm van verstopping zijn alle
putten op de betreffende puttenvelden,
gelegen in het Nederlandse rivierengebied,
betrokken. De oorzaak van deze verstopping moet daarom aan geohydrologische
danwei geomicrobiologische processen
worden toegeschreven. Hierbij wordt gedacht aan de werking van sulfaatreducerende bacteriën (SRB). SRB zijn afhankelijk van andere bacteriën, die in staat zijn
uit grote moleculen de voor SRB nodige
kleine moleculen te vormen. Voorlopig
wordt de verstopping toegeschreven aan

opgedragen speurwerkprogramma uitgevoerd. Het onderzoek is begeleid door de
KIWA Werkgroep Putverstopping.
Waardering gaat uit naar de waterleidingbedrijven die aan het onderzoek medewerking hebben verleend of informatie ter
beschikking hebben gesteld. De leden van
de Werkgroep Putverstopping hebben door
hun kritisch commentaar de voortgang
van het onderzoek aanzienlijk gestimuleerd.

een accumulatie van ijzersulfiden en biomassa.
Bij andere puttenvelden verstoppen niet
alle putten van het puttenveld, zodat aan
een meer toevallige oorzaak van verstopping wordt gedacht. Bij gebrek aan een
beter alternatief wordt dan onvermijdelijk
gedacht aan mechanische verstopping.
Waarom deze vorm van verstopping dan
alleen zou optreden bij putten die anaëroob
water onttrekken en niet bij putten met
aëroob water is onduidelijk.
De beoordeling van het effect van de
regeneratie gebeurt door de waarde van de
specifieke volumestroom na de regeneratie
te vergelijken met de waarde bij oplevering.
Een put kan slechts dan volledig geregenereerd worden indien de verstopping nog
niet te ver is voortgeschreden. Aanbevolen
wordt tot regeneratie over te gaan zodra
de waarde van het specifiek debiet gehalveerd is ten opzichte van de waarde bij
oplevering. Dit komt bij het gebruik van
onderwaterpompen ongeveer overeen met
een verdubbeling van de afpomping.
In de praktijk is tot nu toe gevonden dat
putverstopping waar een filterweerstand
aanwezig is, alleen optreedt bij putten die
aëroob grondwater onttrekken, en dat putverstopping zonder filterweerstand alleen
optreedt bij putten die anaëroob grondwater onttrekken. Het zou voor het
onderzoek op het gebied van putverstopping van groot belang zijn te weten of
ook de omgekeerde situaties optreden: dat
wil zeggen putverstopping zonder filterweerstand bij aëroob water en putverstopping met filterweerstand bij anaëroob
water.
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worden aangedragen vanuit de genoemde
werkgroepen.
De heer Van der Velde, projectleider van
het CIGO-onderzoek, gaat nader in op de
landbouwkundige en ecologische aspecten
van grondwaterwinnig en op de compenserende maatregelen.

Dankbetuiging

Enkele jaren geleden heeft op het gebied
van de bescherming van bodem- en grondwaterkwaliteit de Commissie Bescherming
Waterwingebieden geopereerd, een gezamenlijke commissie van RID en VEWIN.
Het KIWA heeft aan het uitwerken van
de richtlijnen en aanbevelingen die door
deze Commissie zijn opgesteld, een belangrijke bijdrage geleverd. Een verdere onderbouwing van de globale richtlijnen, met
name gericht op de praktijk van de waterleidingbedrijven, is echter noodzakelijk.
Aan het onderzoek dat hiervoor nodig is,
wordt momenteel vorm gegeven. Van Beek
geeft hiervan de stand van zaken.

Het beschreven onderzoek is in het kader
van het door de VEWIN aan het K1WA
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