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Onderzoek naar
putverstopping
afgerond
Verstoppingvanpompputtenisalveledecennia
he'tgroteprobleemvangrondwateronttrekkers.
Hetjarenlange onderzoeknaarde(mechanische)verstoppingvanpompputtenheeftnuechtertoteendoorbraakgeleid.Debelangrijkste
verstoppingsmechanismenzijninbeeld
gebracht.Ookiseenstrategieopgesteldomverstopping tevoorkómendoorajwisselendpompen
enstopzetten.Hetonderzoekisafgerond.De
resultatenwordengepresenteerdopeensymposiumop15maartinArnhem.
Pompputten vormendesmalletoegangspoort toteenenorm grondwaterreservoironderhetNederlandsemaaiveld. Putten
vormendaarbij dusde spreekwoordelijke
flessenhals.Eenflessenhalsdiehetwater uit
debodemnaareengebruiker moetgeleiden,
waarerdrinkwater vanwordt gemaakt,
warmteofkoudeuit wordtgewonnenof

proceswater vanwordtgemaakt. Flessenhalzenhebbendeneigingdicht telopenals
erietsmisgaat:bij pompputten dusalser
meerwaterwordtaangevoerdof afgenomen
dandeput aankan.Dit verstoppingsproces
wasechternietvoorspelbaar.Terwijl meer
dan85procentvanhetNederlandse drinkwaterwordtgewonnen metbehulp van
pompputten, konniemandgoed voorspellen
welkeput welzouverstoppenenwelkeniet.
Enalseenputalverstopte,vielnietgoed te
voorspellenhoesneldeverstoppingzou
gaan,hoevaakdeput moest worden schoongemaakt enhoegoedhetschoonmaken zou
gaan.Verstopteeenput,danwerddeze
schoongemaakt.Verstopteeenput zosnel
datdeinvesteringineennieuweputzich
snelterugverdiende,danwerdeennieuwe
gemaakt.Deschadedieverstopping van
puttenperjaar oplevertisgroot.Uiteen
onderzoek vanKiwableekdat waterbedrijvenjaarlijks zon 20miljoen euro uitgeven
alsgevolgvanverstoppende putten.
Doorhetonderzoeknaarputverstopping,datdeeluitmaaktevanhet bedrijfstakonderzoekvandedrinkwaterbedrijven, is
hetinzicht indeachterliggende oorzaken
flinktoegenomen.Metbehulpvandeopge-

bouwdekennisvandecomplexeprocessen
dieputverstoppingveroorzaken,kan putverstoppingnu beterwordenvoorkomenof
opeenvoorspelbareenbeheersbare manier
ondercontrolewordengehouden.Het ontwerp,deaanleg,hetonderhoud en het
beheervandeputten iszoaangepastdat de
totalekostenzolaagmogelijk uitvallen.
Voordewaterbedrijven levertditjaarlijks
eenbesparingopvanviertotvijf miljoen
euro.
Nieuwe methoden zijn ontwikkeld en
uitgetestomputten diealverstoppen zodanigteonderhouden datzenietmeerofmindersnelverstoppen enveellanger meegaan,
tegenaanzienlijk lagere onderhoudskosten.
Dankzij hetonderzoek isnu bekend welke
nieuwewinningen metverstoppende putten
temakenzullenkrijgen,zodat het waterbedrijfdeexploitatiekosten vaneen nieuw
puttenveld beter inbeeldkanbrengen en
eventueel kanbesloteneenanderelocatiete
kiezenofeenanderwatervoerend pakket
waardeputten minder snel verstoppen.
Deopgebouwdekennisisdeels afkomstiguitpraktijkervaringen vandedeelnemendepartijen endeelsuit onderzoek bij
deTechnischeUniversiteit Delft, Kiwaen

Drievariantenvan'brugvorming'.Ageeftdesituatieweerwaarintweedeeltjeseen
porieblokkeren,BenCzijn'bruggen'diebestaanuitmeerderedeeltjes.
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Richtlijnenboekje
Deopgebouwdekenniswordtweergegeven
indetechnisch/wetenschappelijke literatuur.Omervoortezorgendatdebetrokkenpartijen deopgebouwdekenniszosnel
mogelijkkunnengaangebruiken,isde
kennisvertaaldinpraktische richtlijnen
hoeputverstoppingmoetwordenvoorkómenenverholpen.Dit richtlijnenboekje
isvanafhedenvetkrijgbaar voordedeelnemende bedrijven.

UniversiteitUtrecht.Dezekennis isuniek in
dewereld:degehanteerde wetenschappelijkebenadering vanputverstopping heeft
nieuweprocessen blootgelegd dienognooit
eerderzijn beschreven.Kleinedeeltjes die
zichinhetgrondwater bevinden blijken als
auto'sopdesnelwegmetdestroom tewordenmeegevoerd naardeput waar hetwater
wordtonttrokken.Maarnetalsbijauto'sop
desnelwegontstaan blokkadesopplaatsen
waar teveeldeeltjes deflessenhalsdoorwillen.Hetvoorkomen vandeblokkadesdan
welhetverhelpen daarvan iseenvakapart.
Hetprocesisechterwelvoorspelbaar en
beheersbaar.Endatgeeft eeninvesteerder in
eenduur puttenveld veelmeer zekerheid.
Uiteraard bestaan nogonzekerheden en niet
allefactoren zijn altijd evengoedtekwantificeren. Maardehoofdlijnen zijn nu duidelijk,in tegenstelling totdesituatiedie
bestond voorditonderzoek toen het volledig
gissenwasnaaroorzakenen oplossingen.
Departijen dieonderzoek verrichtten
naarputverstopping(Oasen,BrabantWater,
WaterleidingMaatschappij Limburg,Vitens
Watertechnologie,KiwaWaterResearch,IF
Technology,TUDelft sectieHydrologieen
Ecologie,HoekLoosenUniversiteit Utrecht)
nebbenhun bijdrage inhetproject ingebracht.Overdezekosten verleendeSenterNovemeensubsidievan0,9miljoen euro.
»anditbedragiseenpromovendusbijdeTU
Delft betaald,diehet theoretisch kader aanlegdeendepraktij''.resultaten interpreteerde.Ookzijn proevengedaan inhet laboratorium.Debedrijven en instellingen diebij
hetproject zijn betrokken, hebbenalleneen
grootbelangbij hettesultaat. Drinkwaterbedrijven kunnen fors besparenopdeuitgavenaanputverstoppingendebetrokken
kennisinstellingen enadviesbureaus kunn
en hun klanten beteronderbouwd adviseren, f
Guus Willemsen (IF Technology)
JanWillem Kooiman (Kiwa)

De Dommel zoekt
bron zware metalen
inrwzi
WaterschapDeDommelvoerdein2005controlesuitnaardeaanwezigheidvanzware
metaleninheteffluentvaneenrioolwaterzuiveringsinstallatie.Hetwaterschapwildecontrolereninwelkemateeenrwziverantwoordelijk is
voordeaanwezigheidvanzwaremetaleninhet
oppervlaktewater.Tegelijkertijd controleerde
hetwaterschapdaardoordeeffectiviteitvan
haarhandhaving.
Inhetkadervaneenlandelijk project
voorprofessionalisering vande handhaving
voerdehetwaterschap ineeneerder stadium
eenomgevingsanalyse uit.Uitdegebiedsgerichterapportagedieditopleverde,werdenvervolgens handhavingsdoelen vastgesteld.Uitderapportagebleekonder meer
datdiversezwaremetalenals ptobleemstof
kondenwordenaangemetkt.Het terugdringenvandezemetalen werdalsdoelinhet
handhavingsprogramma opgenomen.
MetaallozendeWvo-vetgundebedrijven zijn
éénvandepotentiële bronnen die bijdragen
aandehoeveelheid zwaremetalen inoppervlaktewatet.Inhoevettehet handhavingsprocesaandereductievandemetaalvrachtenzoukunnen bijdragen wasbijdestart
vandezeomvangrijke operatienogonbekend.Daarombesloothetwaterschapom
eenkottenbeperkt handhavingsonderzoek
uirtevoeten.
Uit hetgeautomatiseerde vergunningenbestand werdennegen(vande71)meest
metaallozende bedrijvengeselecteerd.Aanvankelijk warenditettien,maaromdatéén
bedrijfverantwoordelijk wasvooreenzeer
specifieke,directelozingophetoppervlaktewater,werdditbedrijfuitgesloten vanhet
ondetzoek.Geselecteerd werdendemetalen
koper,chroom,zink,cadmiumen nikkel.Bij
deselectievanbedrijven werdgeletopvergunde,omgerekendejaarvrachten bovende
100kilogramperjaar.Dedaadwerkelijke
jaarvracht konwordenbepaaldaandehand
vandeuitgevoerdebedrijfscontrole (en
bemonsteting).Decontroleswerden ingeplandalsnormalebedrijfsconttole,zodat
nauwelijks extra tijd nodigwasvoorhet uitvoerenvanhet ondetzoek.

basisvandezegegevenskonondermeerde
hoeveelheid verwijderde metalen worden
bepaald.

Resultaten
Intotaalwerd 1.714kiloaanzware metalenineenvergunningvoorindirectelozingenopgenomen.Dedaadwerkelijke lozing
vandiebedrijven kwamechterniet vetder
dan 286kilo,eenverschilvan 1.428kilo.In
hetbeheergebied vanWaterschap DeDommelstaat45.697kiloaanzwaremetalen in
hetinfluent vanderwzi'sgeregistreerd. In
heteffluent wordt8.600kilo aangetroffen,
eenverwijdering van37.096kilo.Deoverige,
'kleine'Wvo-vergundebedrijven diezware
metalen lozen,zijn tezamen verantwoordelijk voormaximaaldezelfdejaarvrachten
(286kilo)volgens schattingen.
Deaanwezigheid vankoperin het
oppervlaktewater blijkt voorongeveereen
kwartvetoorzaakt tewordendoor het
effluent vanderwzi's(dochnietdoorde
Wvo-bedrijven).Voordeanderezware metalenwasdeinvloedvanderwzizeergering.

Gevolgen
Dehandhaving vanWvo-vergunde,
metaallozendebedrijven heeft eenlageprioriteit.Uithandhavingsacties blijkt echter
datmetnamebijdewatkleinereWvo-vergunde metaallozers het nalevingsgedrag
duidelijk tewensenoverlaat.Ditsoort
bedrijven, veelal'bekenden'vanhet waterschap,zullen wélintensiever wordengecontroleerd.Daarnaastzullende vergunningen
opnieuwworden bezienomdevergunde
vrachtenbeteraftestemmen opdedaadwerkelijkgeloosdevrachten.

Conclusie
Degrotere,vergundemetaallozers zijn
slechts inzéérbeperktemate verantwoordelijkvoordeaanwezigheid vanmetalen in het
influent vaneenrwzi.Delozingenvanalle
kleineremetaallozendebedrijven samen
brengendaaringeenverandering.Dezware
metalenzijndusvootalafkomstig vananderedanWvo-vergunde bronnen: waarschijnlijkdiffuse bronnen enbedrijven (enhuishoudens)dievanuit deWet milieubeheer
zwaremetalen lozen. t[
]o vande Griend
(Waterschap De Dommel)
Voormeerinformatie:(0411)61Sz61.

Opderioolwaterzuiveringen werd
gemetenofdegenoemdemetalen inhet influent énheteffluent aanwezigwaren.Op
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