Regeneratie van verstopte winputten*

1. Inleiding

2. Putverstopping

Tijdens het eerste KIWA-VWN Colloquium zijn de resultaten van het tot dan
toe uitgevoerde onderzoek op het gebied
van de regeneratie van verstopte putten
vermeld [Van Beek en Brandes, 1977].
Sindsdien is het onderzoek op een bescheiden schaal voortgezet. Deze publicatie zal
beslaan uit de resultaten van het sindsdien
uitgevoerde onderzoek aangevuld met
enige punten uit het eerste colloquium en
enige informatie uit de literatuur.

In deze publicatie wordt een praktische
definitie van het verschijnsel putverstopping
gehanteerd. Putverstopping wordt aanwezig
geacht indien de put binnen 15jaar na
ingebruikneming één of meerdere malen is
geregenereerd. De norm van 15jaar is
gebaseerd op de door de VEWiN aanbevolen afschrijftermijn voor putten van
15 jaar.
Putverstopping zelf wordt gekenmerkt door
een voortdurende afname van de specifieke
volumestroom. De specifieke volumestroom
is gedefinieerd als de volumestroom per
meter afpomping, waarbij de afpomping
gelijk is aan het verschil in het niveau van
de waterspiegel in de put tijdens bedrijf en
in rust. Putverstopping zal zich vooral
manifesteren door een toename in de afpomping. De afname in de volumestroom
wordt bepaald door de Q-h kromme van
de pomp, doch zal over het algemeen
gering zijn. Is de afpomping aan een limiet
gebonden dan zal putverstopping zich
manifesteren in een afname van de
produktie.
Indien op een puttenveld verstopping optreedt, of indien met het optreden van
putverstopping rekening moet worden
gehouden, is een regelmatige bepaling van
de specifieke volumestroom noodzakelijk.
Door de specifieke volumestroom, of, bij
het gebruik van een onderwaterpomp, de
afpomping met de waarde bij de oplevering
te vergelijken kan worden nagegaan of de
put inderdaad verstopt. Afb. 1toont als
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Het onderzoek is, in het kader van het
door de VEWIN aan het K1WA opgedragen speurwerkprogramma, in samenwerking met verschillende waterleidingbedrijven uitgevoerd. Het onderzoek is
begeleid door de Werkgroep Putverstopping; in deze Werkgroep zijn verschillende
waterleidingbedrijven, het KIWA en het
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
(R1D) vertegenwoordigd. In 1982 zal een
onderzoek op het gebied van putverstopping in het rivierengebied worden gestart.
Dit onderzoek zal worden gecoördineerd,
begeleid en uitgevoerd door de Taakgroep
Putverstopping Rivierengebied. In deze
Taakgroep zijn bijna alle betrokken bedrijven vertegenwoordigd.
Het onderzoek is gericht op het achterhalen van de oorzaken van de verschillende
vormen van putverstopping, om op deze
wijze tot een optimale methode van regeneratie te komen, en naar middelen en
methoden om het optreden van putverstopping te voorkomen, dan wel het voortschrijden ervan te vertragen.
Omtrent de omvang van het optreden van
putverstopping in Nederland zijn geen
exacte gegevens bekend. De indruk bestaat
dat op de helft tot twee derde van de
puttenvelden met het optreden van putverstopping rekening moet worden gehouden.
Verstopping door accumulatie van ijzerneerslagen en biomassa en verstopping
onder invloed van anaerobe processen
zouden ieder gelijkelijk aan het optreden
van putverstopping bijdragen.

Veelal zijn bij verstopping alle putten op
een puttenveld betrokken. In dat geval
liggen aan de verstopping geohydrochemische en geomicrobiologische processen

Afb. I - Verloop van de afpomping van twee putten op het puttenveld Vierakker (WOG). Bij put 11
blijven de niveaus in de put en in de buitenpeilbuis aan elkaar gelijk, bij put IS ontstaat telkens
een groot verschil tussen beide niveaus.
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voorbeeld het verloop van de afpomping
van twee putten op het puttenveld Vierakker (Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland). Wanneer de put is uitgerust
met een buitenpeilbuis kan tijdens de
peiling ook informatie verkregen worden
omtrent de plaats waar de verstopping
zich bevindt. Indien er tijdens bedrijf een
groot verschil aanwezig is tussen het peil
in de put en in de buitenpeilbuis, dan
bevindt de verstopping zich tussen beide
meetpunten in, dat wil zeggen in en rond
de filtersplelen. Indien er tijdens bedrijf
geen verschil aanwezig is tussen het peil
in de put en in de buitenpeilbuis, dan
bevindt de verstopping zich verder verwijderd van de put dan de buitenpeilbuis,
dat wil zeggen op de boorgatwand.
In afb. 2 is het verschil tussen beide typen
verstopping duidelijk aangegeven. De verstopping in en rond de filterspleten wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van een
filterweerstand, de verstopping op de boorgatwand door de afwezigheid ervan. Met
de filterweerstand wordt hier bedoeld het
verschil in hoogte van de waterspiegel in
de put en in de buitenpeilbuis tijdens
bedrijf. Afb. 1toont tevens de resultaten
van de peilingen van de buitenpeilbuis.
Hieruit blijkt dat op het betreffende
puttenveld twee typen putverstopping naast
elkaar voorkomen.
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anaëroob

stopping zich met de tijd naar beneden
zal uitbreiden. Bij een dikke schijf zuurstofbevattend water kan dit halverwege
het putfilter zijn. Het zuurstofbevattende
en het ijzerbevattende water kunnen pas
voornamelijk in de put zelf met elkaar
mengen. De verstopping is daarom in en
rond de filterspleten gelokaliseerd. Dankzij
hun uitstekende hechtende eigenschappen
kunnen de ijzeroxyderende bacteriën zich
in deze omgeving, waar relatief hoge
stroomsnelheden optreden, goed handhaven. Dat de verstopping inderdaad in
en rond de filterspleten is gelokaliseerd,
blijkt uit de toename in de filterweerstand.
Puttenvelden waar deze vorm van putverstopping voorkomt hebben over het
algemeen ook last van vervuiling van de
ondcrwaterpomp en de leidingen.
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Verstopping in en rond de filterspleten

Afb. 2 - Schematische aanduiding van het verband
niet aanwezig zijn van een filterweerstand.

tussen de plaats van de verstopping en het al of

ten grondslag. Indien niet alle putten op
een puttenveld verstoppen moet veeleer
met een toevallige oorzaak rekening
worden gehouden.

De verstopping zal altijd daar beginnen,
waar het ijzerbevattende water in contact
komt met het zuurstofbevattende water,
zie afb. 3. Bij een dunne schijf zuurstofbevattend water zal dit bovenin het putfilter zijn. Zodra de toestroming wordt
belemmerd, zal het zuurstofbevattende
water vervolgens op wat grotere diepte het
filter binnenstromen, waardoor de ver-

3. Verstopping door ijzerafzettingen
en biomassa
3.1. Beschrijving
Indien het door één put onttrokken
grondwater ijzer en zuurstof bevat zal
verstopping optreden, ijzer en zuurstof
kunnen niet tezamen in grondwater aanwezig zijn. Het onttrokken grondwater is
dus een mengsel bestaande uit zuurstofbevattend water en ijzerbevattend water.
Zodra deze beide watertypen met elkaar
in contact komen zal tweewaardig ijzer
door de aanwezige zuurstof in de driewaardige vorm worden omgezet. Gezien
de noodzakelijke aanwezigheid van zuurstof zal deze vorm van putverstopping
voornamelijk optreden in putten die water
aan freatische pakketten onttrekken, dat
wil zeggen in Nederland in de zandgebieden.
De omzetting van tweewaardig in driewaardig ijzer wordt bevorderd door de
zgn. ijzerbacteriën zoals Gallionella en
Leptothrix spp. Deze micro-organismen
zijn in het watervoerend pakket aanwezig
en zullen zich massaal ontwikkelen zodra
de omstandigheden daartoe gunstig zijn.
Door nu aan een put water te onttrekken
neemt het voedselaanbod rond de put,
ten opzichte van de oorspronkelijke
situatie, zeer toe en wordt deze massale
ontwikkeling mogelijk gemaakt.

3.2. Regeneratie
Aangezien de verstopping zich in en rond
de filterspleten bevindt is deze goed te
bereiken en zijn deze putten daardoor
goed te regenereren. Dit kan zowel met
mechanische als met chemische middelen
gebeuren.
Mechanische regeneratie kan op verschillende manieren gebeuren; met een zuiger,
met een borstel onder al of niet gelijktijdig
afpompen, door schoonspuiten, door
sectiegewijs afpompen, door 'jutteren', dat
is met behulp van perslucht de waterspiegel 5 à 10 meter wegdrukken en vervolgens snel de druk wegnemen, waardoor
de toestroomsnelheid van het water ge-

Afb. 3 - Schematische aanduiding van liet onttrekken door één put van zuurstofbevattend water
en ijzerbevattend water.
Fe(OH) 3
maaiveld

m#fètm/?m/&m/m/&

>M/M/&m//&//Mmmm//&.

situatie zonder
wateronttrekking

situatie met
wateronttrekking

o2 o 2

°2 0 ,

2

0

o2

Fe Fe
Fe Fe
Fe FeFeFe Fe Fe

o2

Fe Fe F e F e F F e / e
Fe
Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe
Fe Fe Fe Fe
Fe FeFeFeFe Fe Fe Fe
Fe Fe Fe Fe Fe Fe

372

durende korte lijd een aantal malen groter
is dan tijdens bedrijf, etc. Nadat het vuil
is losgemaakt moet het uit de put worden
gepompt.
De regeneratie met chemische middelen
gebeurt voornamelijk met zoutzuur. De in
de praktijk toegepaste hoeveelheid bedraagt
20 à 40 1 per meter filter. Door het zuur
wordt een gedeelte van de ijzerneerslagen
opgelost en de biomassa aangetast waardoor de verstopping losraakt.
De combinatie van mechanische en chemische regeneratie geeft de beste resultaten. Hierbij wordt het zuur in de put
gebracht en wordt vervolgens gejutterd.
Dit jutteren kan volledig worden geautomatiseerd. De volgende dag wordt de put
schoongepompt en in gebruik genomen.
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Afb. 4 - Preventie van verstopping door gescheiden onttrekking van het zuurstofbevattende
en het ijzerbevattende water niet behuip van een binnenhuis in de put.
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3.3. Preventie
De putverstopping, veroorzaakt door ijzeroxiden en biomassa, zou voorkomen
kunnen worden door het zuurstofbevattende water en het ijzerbevattende water gescheiden te onttrekken. Dit kan bereikt
worden door het installeren van een
binnenhuis in het putfilter.
De constructie is aangegeven in afb. 4.
Aan de onderzijde van de binnenhuis
bevinden zich rubberflappen die juist in
het putfilter passen. De rubberflappen
moeten zich op zodanige diepte bevinden
dat het zuurstofbevattende water boven de
flappen de put binnenstroomt en het ijzerbevattende water eronder. Het zuurstofbevattende water stroomt naar boven in
de ringvormige ruimte tussen de stijgbuis
en de binnenhuis; het ijzerbevattende water
stroomt naar boven door de binnenhuis.
Beide watersoorten kunnen pas boven de
binnenhuis mengen en ijzerneerslagen vormen. De uitvlokking van ijzer wordt dus
van de filterspleten verplaatst naar de
terreinleidingen. Experimenten met deze
constructie zijn op het puttenveld Kieftenvlak (Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland) uitgevoerd en hebben
daar tot een positief resultaat geleid.
Beide typen water kunnen ook gescheiden
onttrokken worden met behulp van putten
waarvan de filters op verschillende diepten
zijn gesteld. De opzet van het experiment
isaangegeven in afb. 5. De ondiepe putten
onttrekken het zuurstofbevattende water,
de diepe het ijzerbevattende water. Experimenten met deze gescheiden onttrekking
worden op het puttenveld Holten (Waterleiding Maatschappij 'Overijssel') uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat deze beide
methoden alleen succes kunnen hebben op
puttenvelden waar de geohydrologische en
geohydrochemische omstandigheden hiertoe gunstig zijn.
Onderzoek in Duitsland heeft daar geleid
tot het periodiek chloren van de put ter
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Ajb. 5 - Preventie van verstopping door gescheiden onttrekking vim het zuurstojbevattende water
en het ijzerbevattende water met behulp van putten waarvan de filters op verschillende diepten
zijn gesteld.

preventie van verstopping. Deze methode
wordt sedert 1961 bij de waterleiding van
Berlijn toegepast. Sindsdien zijn daar geen
putten meer geregenereerd [Krems, 1978].
Op andere puttenvelden had deze methode
echter geen succes [Moser, 1978; RID
1971a, b].
Het verloop van de putverstopping zou
vertraagd kunnen worden met behulp van
de bedrijfsvoering. Vanwege verschillen in
geohydrologie en geohydrochemie is het
echter uitermate gecompliceerd hierover
duidelijke informatie te verkrijgen. Volgens
Moser [1978] zouden zogenaamde 'Dauerläufer' minder snel verstoppen.
Een andere methode om putverstopping te
voorkomen is wellicht toepassing van
ondergrondse ontijzering. Bij toepassing
van deze methode wordt het in oplossing
aanwezige ijzer in het watervoerend pakket
neergeslagen. Door het afwezig zijn van
ijzer kan ook geen putverstopping meer
optreden [Van Beek en Vaessen, 1979].
Deze methode is tot nu toe echter voor
dit doel nog niet in de praktijk getoetst.

4. Verstopping ten gevolge van anaerobe
microbiologische processen
4.1. Beschrijving
Deze vorm van putverstopping wordt gekenmerkt door afwezigheid van een filterweerstand. Hij is tot nu toe waargenomen

bij putten die anaëroob water onttrekken,
waarin sulfaatreductie kan optreden.
4.2. Regeneratie
Aangezien de verstopping zich verder van
de put af bevindt dan de buitenpeilbuis
zijn deze putten mechanisch moeilijk te
regenereren. Een succesvolle regeneratie is
wel mogelijk met behulp van chloorbleekNieuwlekkerland Middelweg; toevoegen van CBL.

loog. Het chloorbleekloog wordt juist
boven het filter toegevoegd: door zijn
grote dichtheid ( ~ 1200 kg/m :i ) zakt het
naar beneden en bewerkt zodoende het
gehele filter. De in de praktijk toegepaste
hoeveelheid chloorbleekloog bedraagt 40
à 100 Iper meter filter. Essentieel is dat
tijdens en vooral na het inbrengen van het
chloorbleekloog, water wordt toegevoegd
om op deze wijze het regeneratiemiddel
ter plaatse van de verstopping te brengen.
Indien men de beschikking heeft over een
compressor wordt aangeraden te jutteren.
Op deze wijze wordt een zo goed mogelijk
contact tussen het regeneratiemiddel en de
verstopping verkregen. Tijdens het schoonpompen van de put moet uiterst voorzichtig te werk worden gegaan, aangezien het
opgepompte water altijd enige resten van
het regeneratiemiddel zal bevatten. Na
het schoonpompen kan de put weer in
bedrijf worden genomen.
Tnafb. 6 zijn resultaten samengevat van
regeneraties die met chloorbleekloog zijn
uitgevoerd. Er blijkt een globale trend
aanwezig te zijn in die zin dat het resultaat
achterblijft naarmate een put ernstiger is
verstopt, ook al is de relatieve toename
in de specifieke volumestroom groot.
Bovendien moet hierbij nog bedacht
worden dat hoe geringer het succes van de
regeneratie is, des te sneller de put weer
verstopt zal zijn en opnieuw moet worden
geregenereerd.
Het achterblijven van het resultaat kan
verklaard worden door de moeilijke bereikbaarheid van de verstopping, in het bijzonder van een ernstige verstopping.
Kenmerkend voor de verstopping is dat
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Specifieke- voiumestroom voor regeneratie
Specifieke voiumestroom na regeneratie
Specifieke voiumestroom na regeneratie
Specifieke volumstroom bij oplevering

gaat kan het sulfide niet afkomstig zijn
uit organisch materiaal. De enig andere
leverancier van sulfide die dan nog in
aanmerking komt zijn ijzersulfiden. IJzersulfiden komen in de bodem voor als
ferromonosulfide (FeS) en ferrodisulfide
(FeSo, pyriet) en allerlei tussenvormen. De
oxydatie van ijzersulfiden door CBL kan
als volgt worden uitgeschreven:
FeS(s) + 4C1-+ 4C10- = Fe 2+ + S 0 4 2 "
+ 8CÏ(1)
FeS 2 (s) + 7C1-+ 7C10- + H . O =
= Fe-'h + 2S0 4 2 " + 14C11+ 2H+
(2)

Hoorn

Lekkerkerk

(vliddelwey

Met cloorbleekloog behandelde putten

Afb. 6 - Samenvatting
van de resultaten van de regeneraties niet chloorbleekloog,
gerangschikt in afnemende mate van verstopping.

hij een belemmering van de waterstroming
veroorzaakt. Het toegevoegde regeneratiemiddel zal dus langs de minst verstopte
gedeelten in de omstorting en het watervoerend pakket wegstromen. Men kan zich
voorstellen dat bij ernstige verstopping het
regeneratiemiddel slechts de randen van
de verstopping kan aantasten. Er wordt
daarom voorgesteld tot regeneratie over
te gaan zodra de waarde van de specifieke
voiumestroom tot de helft van de waarde
bij oplevering is teruggelopen. Bij gebruik
van onderwaterpompen betekent dit ongeveer een verdubbeling van de afpomping.
Uit afb. 6 blijkt tevens dat bij enkele
putten de waarde van de specifieke
voiumestroom na regeneratie de waarde
bij oplevering overtreft. Hoewel alle betrokken putten volgens de gebruikelijke
methode waren ontwikkeld, worden tijdens
de regeneratie mogelijk toch nog restanten
spoeling verwijderd.
4.3. Oorzaak van de verstopping
Het onderzoek naar de oorzaak is tot nu
toe voornamelijk uitgevoerd aan ondiepe
putten in het rivierengebied. De situatie
van deze putten is in geohydrologisch
opzicht vergelijkbaar. Een bijkomend
voordeel is dat deze putten niet zo diep
zijn en daardoor wat gemakkelijker toegankelijk voor onderzoek. Gedurende het
schoonpompen van de putten na behandeling met chloorbleekloog zijn regelmatig
monsters water genomen die chemisch
volledig zijn geanalyseerd. Tijdens de regeneratie wordt het hypochloriet-ion omgezet

per

puttenveld

Indien al het CBL zou worden verbruikt
voor de oxydatie van sulfiden, dan zou
volgens de vergelijkingen (1) en (2) de
molaire sulfaat/chloride verhouding
variëren tussen 0,125 en 0,144. De molaire
sulfaat/chloride verhouding in afb. 7
varieert tussen 0,099 en 0,114. Hieruit
volgt dat het toegevoegde CBL voor 70
à 90 % wordt verbruikt voor de oxydatie
van sulfiden.
Verder wordt CBL verbruikt voor de volledige oxydatie van organisch materiaal:

in het chloride-ion. De concentratie van
het chloride-ion kan daarom gebruikt
worden om te kunnen nagaan welke processen hebben plaatsgevonden. Ter
illustratie is in afb. 7 het verband tussen
de concentraties van chloride en sulfaat
uitgezet. Hieruit blijkt dat er tussen beide
concentraties een lineair verband bestaat.
De toeneming van de sulfaatconcentratie
moet worden toegeschreven aan de oxydatie van sulfiden door chloorbleekloog.
Gezien de hoeveelheden waar het hier om

CHoO(s) + 2C1-+ 2C10- = CO- +
+ HoO + 4CL
(3)
Het restant CBL wordt verbruikt voor
een onvolledige oxydatie van organisch
materiaal, die zich uit in een toeneming
van het KMn0 4 -getal en/of de TOCconcentratie, en wellicht voor de oxydatie
van ijzer (Il) tot ijzer (III). De chemische
processen, die zich tijdens de regeneratie
met CBL afspelen, zijn elders uitvoeriger
beschreven [Van Beek en Kooper, 1980].
Zoals al eerder vermeld bevindt de verstopping zich verder dan de buitenpeilbuis

Luchtliften

schoonpompen.

fi?'

van MPD 5 na regeneratie met CBL en na
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verstoppen wordt hier aan een meer toevallige oorzaak van verstopping gedacht.
Bij gebrek aan een beter alternatief zou
dit mechanische verstopping kunnen zijn.
Dit aspect zou nader onderzocht dienen
te worden.
Aangeraden wordt deze putten eerst alleen
mechanisch, en bij onvoldoende resultaat
gecombineerd met chloorbleekloog, te
regenereren. Tot nu toe is het resultaat
van deze behandelingen nogal wisselvallig.
Slechts weinig putten bereikten na de
behandeling weer de waarde van de
specifieke volumestroom bij oplevering.

Sulfaat (mg/l)
i 500

400^
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200

- » - Chloride (mg/l)
Afb. 7 - Verband tussen de chloride- en sulfaatconcentratie
tijdens het schoonpompen
op het puttenveld Bergambacht (GWM) na regeneratie met
chloorbleekloog.

van de put af, bijvoorbeeld op de boorgatwand. Dit houdt in dat de verstopping
praktisch gesproken niet veroorzaakt kan
worden door menging van verschillende
watertypen. Daarom moet gezocht worden
naar een proces dat ook van nature in
watervoerende pakketten optreedt, maar
dat zich nu in een veel grotere intensiteit
kan afspelen. Een dergelijk proces zou
sulfaatreductie kunnen zijn.
Onder invloed van sulfaatreducerende
bacteriën (SRB) (voornamelijk Desulfovibrio desulfuricans) wordt sulfaat in
sulfide omgezet. Dit proces kan als volgt
worden uitgeschreven:
2CH 8 CHOHCOOH + S 0 4 2 " = H 2 S +
lactaat

+ 2CH :ï COOH + 2 H C 0 3 acetaat

(4)

Het bij deze reactie gevormde zwavelwaterstof kan met het in het grondwater
in oplossing aanwezige ijzer een neerslag
van ijzermonosulfide vormen:
Fe-- + HoS = FeS(s) + 2H+
(5)
Essentieel in deze redenering is de aanwezigheid van SRB in het grondwater
onttrokken op verstoppende puttenvelden.
In het rivierengebied komen ook puttenvelden voor die niet verstoppen. Daarom
is een oriënterend onderzoek naar de
aanwezigheid van SRB in het grondwater

van

putten

onttrokken op niet en wel verstoppende
puttenvelden uitgevoerd. De resultaten van
het onderzoek zijn in afb. 8 samengevat.
Uit deze afbeelding kan berekend worden
dat het aantal SRB in het water onttrokken
op niet verstoppende puttenvelden statistisch, op het 0,1 % betrouwbaarheidsniveau, verschillend is van het aantal in
het water onttrokken op wel verstoppende
puttenvelden.
Uit vergelijking (4) blijkt dat SRB lactaat
nodig hebben. Aangezien in watervoerende
pakketten de aanwezigheid van lactaat niet
aantoonbaar is, zijn SRB afhankelijk van
andere micro-organismen die in staat zijn
uit grote moleculen eenvoudige moleculen
te vormen. Het is niet onmogelijk dat juist
deze micro-organismen tot putverstopping
aanleiding geven, alhoewel er geen microorganismen bekend zijn die in deze omstandigheden veel biomassa vormen. Voorlopig wordt aangenomen dat de verstopping wordt veroorzaakt door biomassa en
ijzersulfiden; de biomassa bestaat uit SRB
danwei uit bacteriën waarvan SRB afhankelijk zijn. Nader onderzoek op dit gebied
wordt gezamenlijk met de betrokken bedrijven uitgevoerd.
Naast de beschreven situatie komen ook
puttenvelden voor waar niet alle putten
verstoppen. Aangezien niet alle putten

4.4. Preventie
Indien SRB inderdaad een rol spelen bij
deze vorm van putverstopping, dan moet
het mogelijk zijn deze vorm van verstopping te voorkomen door de groei van SRB
onmogelijk te maken. Een mogelijkheid
hiertoe zou kunnen zijn de methode van
ondergrondse ontijzering. SRB zijn anaëroob, dat wil zeggen dat zij zich niet
kunnen handhaven in een milieu waarin
zuurstof aanwezig is. Mogelijk kunnen zij
zich ook niet handhaven in een milieu
waarin periodiek zuurstof aanwezig is.
Onderzoek, waarin ook deze methode zal
worden getest, zal gezamenlijk met de
betrokken bedrijven worden uitgevoerd.
5. Controle op de afpomping
Zodra op een puttenveld putverstopping
optreedt of wordt vermoed is het noodzakelijk, om niet voor verrassingen te
worden gesteld, regelmatig de specifieke
volumestroom, danwei de afpomping te
meten.
De frequentie van deze metingen wordt
bepaald door het regeneratie-interval. Dit
regeneratie-interval kan variëren van een
half jaar tot meer dan 10 jaar. Het verdient aanbeveling per regeneratie-interval
minimaal 6 à 10 waarnemingen beschikbaar
te hebben, wat meer wanneer het een
nieuw puttenveld betreft en wat minder
op een reeds lang bestaand puttenveld
waar een goed inzicht in het verloop van
de afpomping bestaat en de putten al
herhaaldelijk zijn geregenereerd. Deze
relatief hoge frequentie van metingen is
noodzakelijk omdat in de zomer, vanwege
de produktie, en in de winter, vanwege de
weersomstandigheden, niet kan worden
geregenereerd. Als minimale frequentie
wordt aanbevolen éénmaal per kwartaal
en wanneer het regeneratie-interval groter
is dan 10 jaar éénmaal per y2 J a a r - Deze
metingen kunnen goed gecombineerd
worden met een algemene inspectie van de
put, onderwaterpomp en putkelder.
De bepaling van de juiste waarde van de
specifieke volumestroom of van de af-
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Afb. 8 - Frequentieverdeling van de aantallen sulfaatreducerende bacteriën in het grondwater op niet
en wel verstoppende puttenvelden. De aantallen sulfaatreducerende bacteriën zijn weergegeven als
het 'Most Probable Number' aanwezig in 100 ml.

pomping kan nogal tijdrovend zijn. Voor
een inzieht in de mate van verstopping is
de juiste waarde niet noodzakelijk, maar
moet de reeks waarnemingen onderling
vergelijkbaar zijn. Het is daarom noodzakelijk de metingen steeds onder identieke
omstandigheden uit te voeren, dat wil
zeggen met steeds dezelfde putten in- of
uitgeschakeld en na steeds dezelfde tijd
na in- of uitschakelen.

putverstopping die goed bekend zijn, uit
te besteden en de overige gevallen zelf,
al of niet in samenwerking met het KIWA,
ter hand te nemen. Dit betekent dat
regeneratie van putten verstopt door ijzeroxyden en biomassa kan worden uitbesteed. De overige oorzaken van putverstopping bevatten nog zoveel onzekerheden dat uitbesteding hiervan minder
verantwoord is.

6. Uitvoering van de regeneratie

7. Kosten van regeneratie

Tot voor circa 10jaar geleden was het
niet ongewoon om een verstopte put te
vervangen door een nieuwe. Op dit
moment bieden firma's hun diensten aan
om putten te regenereren. Hierbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen twee
situaties. Er bestaan gespecialiseerde bedrijven die aanbieden putten volgens hun
methode te regenereren. Voordeel van deze
methode is dat zij het waterleidingbedrijf
een duidelijke offerte kunnen doen. Het
waterleidingbedrijf zal zelf moeten nagaan
of toepassing van de aangeboden methode
op het betrokken puttenveld zinvol en
verantwoord is.
Het is ook mogelijk dat het waterleidingbedrijf in detail de methode voorschrijft
waarop de regeneratie moet worden uitgevoerd. Ook in deze situatie kan een
duidelijk inzicht in de kosten worden verkregen. Voorkomen moet worden dat een
firma op kosten van het waterleidingbedrijf
gaat experimenteren, want dat kan een zeer
kostbare aangelegenheid zijn.
Op grond van het bovenstaande verdient
het aanbeveling alleen die gevallen van

De kosten van de regeneratie bestaan,
naast het arbeidsloon, uit de kosten van
het regeneratiemiddel en de huur van een
compressor. Daarnaast bestaan eenmalige
uitgaven voor speciale constructies en,
indien regeneraties veelvuldig zullen
moeten worden uitgevoerd, kosten voor
automatisering. De kosten kunnen worden
begroot op ƒ 10,- à ƒ 2 5 - per meter filter
aan regeneratiemiddel en op 40 à 80 manuren per put. De tijd die een put buiten
bedrijf is bedraagt bij een succesvolle
routinematige regeneratie 4 à 5 dagen.
In de praktijk blijken de kosten van regeneratie 10 à 15 % van de kosten van een
nieuwe put te bedragen. Dit betekent dat
het praktisch altijd voordeliger is een
verstopte put te regenereren. Bij een nieuwe
put kan het enige tijd duren voordat de
verstopping goed op gang begint te komen.
Bij een geregenereerde put zullen altijd
restanten van de verstopping achterblijven
en zal de put onmiddellijk na de regeneratie weer beginnen te verstoppen. Alleen
indien het interval tussen ingebruikneming
en eerste regeneratie 7 à 10 x langer is dan

Bij regeneratie van verstopte putten wordt
gewerkt met gevaarlijke vloeistoffen, perslucht etc. Aan de veiligheid bij regeneratie
moeten daarom hoge eisen worden gesteld.
De betrokken medewerkers moeten zijn
voorzien van veiligheidskleding, moeten
goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften voor de betreffende
vloeistoffen en moeten een algemeen idee
hebben van de werking van de betreffende
vloeistoffen zodat bij eventuele ongevallen
onmiddellijk kan worden ingegrepen. Het
verdient ook aanbeveling neutralisatiemiddelen bij de hand te hebben: kalk voor
zoutzuur en natriumthiosulfaat voor
chloorbleekloog.
Tijdens de regeneratie kunnen allerlei
gassen vrijkomen die zich in de putkelder
kunnen ophopen. Deze gassen zijn reukloos
(vrij koolzuur, methaan) of hebben een
reuk die na korte tijd niet meer wordt
waargenomen (zwavelwaterstof). Een verblijf in een dergelijke omgeving kan leiden
tot de dood door verstikking. Daarom mag
niemand tijdens een regeneratie de putkelder betreden; alle handelingen moeten
boven de grond worden uitgevoerd zodat
eventueel vrijkomende gassen kunnen verwaaien. De ernst van deze waarschuwing
moet niet worden onderschat. In Denemarken, Frankrijk en Duitsland zijn hiermee de afgelopen jaren dodelijke ongevallen gebeurd [Niederhammer, 1981].
Ook onder normale omstandigheden verdient het geen aanbeveling om alleen een
putkelder te betreden.
9. Samenvatting
Bij de helft tot tweederde van het aantal
waterleidingbedrijven in Nederland verstoppen de winputten.
Putverstopping wordt gekenmerkt door een
voortdurende afneming van de specifieke
volumestroom. Dit is in de meeste gevallen merkbaar aan een toename van de
afpomping. Op grond van het onderzoek
dat in het kader van de Werkgroep Putverstopping is verricht kunnen in Nederland twee vormen van putverstopping
worden onderscheiden. Het is niet uitgesloten dat er nog meerdere vormen
bestaan. In onderstaande tabel is de stand
van het onderzoek op het gebied van putverstopping samengevat.
Putverstopping door ijzeroxyden en biomassa wordt gekenmerkt door een filterweerstand, terwijl de geohydrologische
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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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