Regeneratie vanputten*

1. Inleiding
In 1968 is door de Commissie Putten van
het KIWA een enquête gehouden onder
de Nederlandse waterleidingbedrijven. Uit
deze enquête bleek onder meer dat bij de
helft van de geënquêteerde bedrijven regelmatig putten worden geregenereerd. Later
is gebleken dat een aantal bedrijven, waar
ten tijde van de enquête geen putverstopping optrad, daar nadien wel last van heeft
gekregen. De indruk bestaat daarom dat
bij meer dan de helft van het aantal
bedrijven putverstopping optreedt. Regene-
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ratie van deze verstopte putten leidde
niet in alle gevallen tot een gunstig
resultaat. Om het onderzoek op het gebied
van putverstopping te coördineren en te
intensiveren werd in 1972 door het KIWA
de Werkgroep Putverstopping ingesteld.
Het onderzoek richt zich op 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 van de verstopping te vertragen. In de Werkgroep zijn
diverse waterleidingbedrijven, het KIWA
en het RID vertegenwoordigd. De werkzaamheden van de Werkgroep hebben geleid
tot verschillende publicaties (Kobus en
Pieper, 1973, Kobus en Vlasblom, 1975). In
deze publicatie zal een overzicht worden
gegeven van de huidige stand van zaken
op het gebied van de regeneratie van
verstopte putten. Het betreft hier alleen
winputten, dus geen injectieputten of retourputten.

maaiveld

Q: debiet in m^h.
s:afpomping in m—:specifiek debiet.

3. Vormen van putverstopping
Afb. 1 -Het verschijnsel putverstopping. De afpomping is het verschil in stijghoogte in rust en
tijdens bedrijf.

in het niveau van de waterspiegel in de put
tijdens bedrijf en in rust. Het verschijnsel
putverstopping is toegelicht in afb. 1.
Bij het gebruik van onderwaterpompen
zal putverstopping zich vooral manifesteren
door een toename in de afpomping. De
afname in het debiet wordt bepaald door
de Q-h kromme van de onderwaterpomp,
doch zal over het algemeen gering zijn. Bij
een vacuümsysteem is het niveau van de
waterspiegel in de put tijdens bedrijf
gebonden aan een limiet. Putverstopping
zal zich in dit geval door een afname van
de produktie manifesteren.
Indien op een puttenveld verstopping
optreedt of indien met het optreden van
putverstopping rekening moet worden
gehouden, is een regelmatige bepaling van
het specifiek debiet noodzakelijk. Door het
specifiek debiet, 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. In afb. 2 is het verloop van de
afpomping van een aantal putten op het
pompstation te Alphen aan den Rijn
weergegeven. Opvallend is de grote variatie
in de snelheid van de toename van de
afpomping en dus in de verstopping van
de putten, binnen een puttenveld.
Het niet regelmatig bepalen van de afpomping brengt enig risico met zich mee. Het

2. Putverstopping

* Voordracht gehouden tijdens het KIWA-colloquium 'Putten voor winning en aanvulling van
grondwater' op 31 augustus 1977te Bunnik.

Op het gebied van putverstopping bestaat
een omvangrijke literatuur. In deze literatuur, die recentelijk door Kobus en Pieper
(1973) is samengevat, worden verschillende
vormen van verstopping onderscheiden.
a. Mechanische verstopping door zand
of slib.
b. Verstopping door corrosie van het putfilter.
c. Verstopping door de vorming van kalkneerslagen.
Geen van deze vormen is tijdens het onderzoek in Nederland waargenomen.
d. Verstopping door accumulatie van ijzeroxiden en biomassa.
Deze vorm van putverstopping komt in
Nederland veelvuldig voor.
e. Verstopping ten gevolge van anaerobe
mikrobiologische processen. In de literatuur
wordt op de mogelijkheid gewezen dat
sulfiden een rol bij de putverstopping
zouden kunnen spelen. Tijdens het onderzoek zijn hiervoor inderdaad aanwijzingen
gevonden. Het causale verband tussen
de aanwezigheid van sulfiden en biomassa
en het optreden van putverstopping is
echter nog niet aangetoond.
Het is niet uitgesloten dat er nog meer
vormen van putverstopping bestaan.
4. Verstopping van putten door ijzeroxiden
en biomassa
4.1. Beschrijving
Deze vorm van putverstopping is in Neder-

Afb. 2 - Verloop van de afpomping van een aantal putten op het pompstation te Alphen aan den Rijn.

bedrijfsuren fx1000)
afpomping (m)
(Q=45m3/h

Putverstopping wordt gekenmerkt door een
voortdurende afname van het specifiek
debiet. Het specifiek debiet is gedefinieerd
als het debiet per meter afpomping, waarbij
de afpomping gelijk is aan het verschil

komt wel eens voor dat men door het
luchthappen van de onderwaterpomp op
de verstopping wordt geattendeerd. Als
noodmaatregel wordt dan de afsluiter
in de afvoerleiding gedeeltelijk dichtgedraaid of wordt de onderwaterpomp
dieper gehangen. Aangezien de verstopping
echter verder toeneemt zijn dit maatregelen
waarvan het effect spoedig kan zijn verdwenen.
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land al sinds lange tijd bekend en beschreven (Van Spall, 1924, Kooijmans, 1951,
Jansen en Boorsma, 1957, Kobus en
Pieper, 1973).
Met name in Duitsland is recentelijk veel
over deze vorm van putverstopping
gepubliceerd, onder andere door Hünerberg (1967), Hässelbarth en Lüdemann
(1967) en Krems (1972). Volgens deze
auteurs zal verstopping door ijzeroxiden
en biomassa optreden indien de volgende
omstandigheden alle aanwezig zijn;
a. de aanwezigheid van zogenaamde ijzeren mangaanbacteriën,
b. de aanwezigheid van tweewaardige ijzeren tweewaardige mangaanionen,
c. de redoxpotentiaal moet bij pH 7 groter
zijn dan —10 ± 20 mV en
d. de stroomsnelheid moet ten opzichte
van de oorspronkelijke natuurlijke situatie
duidelijk groter zijn. De waarde van deze
criteria is beperkt, aangezien zij geen inzicht
geven in het mechanisme van de verstopping.
In Nederland werd door het RID in de
jaren 1967-1970 onderzoek gedaan naar de
oorzaken van de verstopping door ijzeroxyden en biomassa, o.a. op het pompstation Helden (WNML). Dit heeft geleid
tot de conclusie dat de verstopping wordt
veroorzaakt door het toestromen van
zuurstofbevattend water en ijzerbevattend
water in één put. Zodra deze beide watertypen met elkaar in contact komen zal het
tweewaardige ijzer door de aanwezige
zuurstof in de driewaardige vorm worden
omgezet, waarbij ijzerneerslagen zullen
ontstaan.
Afbeelding 3 geeft het beschreven beeld
schematisch weer, waarbij links de toestand
zonder wateronttrekking is aangegeven
en rechts de situatie nadat gedurende
enige tijd water is onttrokken. De dikte
van de zuurstofbevattende schijf water, de
aanwezigheid van een zone zonder zuurstof
en ijzer en de diepte waarop ijzer in
oplossing aanwezig is,worden bepaald
door de samenstelling van de formatie en
de geohydrologische situatie. In de afbeelding is het filter van de put geplaatst in
het gedeelte van het pakket waar het grondwater geen zuurstof en geen ijzer bevat.
Bij ingebruikneming van de put zal niet
met het optreden van putverstopping
rekening worden gehouden. Na verloop
van tijd zal een situatie ontstaan waarbij
wel het zuurstofbevattende en het ijzerbevattende water worden aangetrokken,
waarna wel degelijk putverstopping zal
optreden. Vanzelfsprekend zijn op de
situatie zoals weergegeven in afbeelding 3,
allerlei varianten mogelijk. De schijf zuurstofbevattend grondwater kan zo dun zijn,

filterweerstand
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Afb. 3 -Schema van het aantrekken van zuurstofbevattend water en ijzerbevattend water door
een put. De situatie zonder wateronttrekking is
links aangegeven, rechts is de toestand aangegeven
nadat geruime tijd water is onttrokken.

Afb. 4 - Schematische aanduiding van de plaats
waar ijzeroxiden en biomassa accumuleren en op
deze manier aanleiding geven tot een toename van
de filterweerstand.

dat het zelfs moeilijk is deze aan te tonen
(Kobus en Vlasblom, 1975).
Gezien de noodzakelijke aanwezigheid van
zuurstof zal deze vorm van putverstopping
voornamelijk optreden in putten die water
aan freatische pakketten onttrekken, d.w.z.
in Nederland in de zandgebieden.
De omzetting van tweewaardig in driewaardigijzer wordtbevorderd door allerlei microorganismen zoals Gallionella en Leptothrix
spp. Deze micro-organismen zijn in het
grondwater 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.

filterspleten in het bovenste gedeelte van het
filter verstopt raken. Het zuurstofbevattende
water zal nu op wat grotere diepte het filter
binnenstromen, waardoor de verstopping
zich met de tijd naar beneden zal uitbreiden.
Puttenvelden waar deze vorm van putverstopping voorkomt hebben over het
algemeen ook last van vervuiling van de
onderwaterpomp en de leidingen.

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 gelocaliseerd. Dankzij hun
uitstekende hechtende eigenschappen kunnen de ijzeroxyderende bacteriën zich in
deze omgeving waar hoge watersnelheden
optreden, goed handhaven. Dat de verstopping inderdaad in en rond de filterspleten
is gelocaliseerd, blijkt uit de toename in de
filterweerstand. Met de filterweerstand
wordt hier bedoeld het verschil in waterspiegel in de put en in de buitenpeilbuis
tijdens bedrijf. De plaats waar de verstopping zich bevindt is schematisch aangegeven
in afbeelding 4. Uit het beschreven mechanisme van de verstopping volgt dat eerst de

4.2. 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
(Johnson, 1966).
Mechanische regeneratie kan op verschillende manieren gebeuren, met een zuiger,
met een borstel onder al of niet gelijktijdig
afpompen, met de zogenaamde spuitklosmethode (Tjaden, 1975), door sectiegewijs
afpompen, door 'jutteren', dat is met behulp
van perslucht de waterspiegel 5 à 10 meter
wegdrukken en vervolgens snel de druk weg
nemen, waardoor de toestroomsnelheid
van het water gedurende korte tijd 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.

548

16-1
400

! 300J

-—-~~1

R e g e n e r a t i e v a nd ep u t

|

^

*

31-1-'75

^ ^ *

E

Z 200!

<
K

5
E

' /
loo

/

' /

7-1-'76

/

!

f 3-

-77

j/ \j
1000

2000

3000

4000

BEDRIJFSUREN

6000

5000

7000

8000

9000

m-

Afb. 5 - Regelmatig uitgevoerde regeneratie van put72-23op pompstation Holten (WMO).

Ook combinaties van mechanische en chemische regeneratie komen voor. DeWMO
heeft eenwerkwijze ontwikkeld waarbij het
zuur in deput wordt gebracht en vervolgens
wordt gejutterd. Dit jutteren is volledig
geautomatiseerd. N a afloop wordt deput
schoongepompt enin gebruik genomen.
In afbeelding 5zijn de resultaten vande
regeneraties vanverreweg de slechtste put
van het pompstation Holten (WMO)weergegeven. Duidelijk is dat de ontstane
filterweerstand telkens weer volledig wordt
verwijderd. Bij controle blijkt dat het
specifieke debiet van deput steeds weer
op het niveau bij oplevering wordt teruggebracht.
4.3. Preventie
De putverstopping, veroorzaakt door ijzeroxiden en biomassa, zou voorkomen kunnen
worden door het zuurstofbevattende water
en het ijzerbevattende water gescheiden
te onttrekken. Middelen voor gescheiden
onttrekking, dieop ditmoment worden
onderzocht, zijn het installeren vaneen
binnenbuis inhet putfilter en het plaatsen
van putten met het filter op verschillende
diepten. De experimenten met de gescheiden
onttrekking door het installeren vaneen
binnenbuis zullen op het pompstation
Kieftenvlak (PWN)worden uitgevoerd.De
constructie isaangegeven in afbeelding 6.
Aan de onderzijde van de binnenbuis
bevinden zich rubberflappen die juist in
het putfilter passen. De rubberflappen moeten zich op zodanige diepte bevinden dat
het zuurstofbevattende water bovende
flappen deput binnenstroomt en het
ijzerbevattende water eronder. Het zuurstofbevattende water stroomt naar boven
in de ringvormige ruimte tussen de
stijgbuis en de binnenbuis; het ijzerbevattende water stroomt naar boven door de
binnenbuis. Beide watersoorten kunnen
pas boven de binnenbuis mengen en ijzerneerslagen vormen. De uitvlokking vanhet
ijzer wordt dusvan de filterspleten ver-

Fe(0H>3

*
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Afb. 6-Gescheiden onttrekking van zuurstofbevattend water met behulp van een binnenbuis
in de put.

plaatst naar de afvoerleidingen. Alhoewel
het mogelijk lijkt deverstopping van deput
op deze wijze zeer te vertragen, zalde
voorgestelde constructie alleen aantrekkelijk
zijn indien de afvoerleidingen gemakkelijker
zijn schoon temaken dan deput zelf. De
voorgestelde constructie lijkt het meest
belovend bij continue onttrekking.
Experimenten met gescheiden onttrekking
met behulp vanverschillende putten worden
uitgevoerd op het pompstation Holten
(WMO). De opzet van het experimentis
aangegeven in afbeelding 7.Hierbij is het
filter van eendiepe put op een zodanige
diepte geplaatst dat deze put het ijzerbevattende water, dat anders door de
omringende putten zou worden aangetrokken, afvoert. Deze constructie kan alleen
effectief zijn indien de geohydrologische
omstandigheden daarvoor gunstig zijn, met
name de dikte van de watervoerende
formatie, de aanwezigheid van lagen met
een iets grotere weerstand ende verdeling
van het ijzerbevattende water en zuurstofbevattende water over de formatie.
Het onderzoek inDuitsland heeft daar
geleid tot de opvatting dat de beschreven
vorm vanverstopping voorkomen zou
kunnen worden door deputten periodiek
dan welcontinu te chloren (Krems,1972,
DVGW, 1970). Aangezien door chloren
alleen de ontwikkeling vande microorganismen wordt tegengegaan, lijkt een
volledige preventie op deze wijze niet
mogelijk. Er kunnen zich nogwel chemische
neerslagen van ijzeroxiden vormen die
aanleiding tot putverstopping kunnen
geven, al zal hetverloop vande verstopping worden vertraagd. Afweging van de
kosten van chloring tegen de baten vande
toename van het regeneratie-interval zal
moeten aangeven ofde methode zinvol is.

5. Verstopping vanputten tengevolge
van anaerobe mikrobiologische processen
5.1. Beschrijving
Tijdens het onderzoek is eenvorm van
putverstopping waargenomen diein de
literatuur nog niet diepgaand is beschreven.
Deze vorm wordt gekenmerkt door de
afwezigheid vaneenfilterweerstand. Hijis
tot nu toewaargenomen bij putten ineen
anaëroob milieu, waar sulfaatreductie op
kan treden.
Fe
Fe"

Fe
Fe Fe Fe Fe
JA/
f nx t^rvy<f**••• "
ondoorlatende basis

Afb. 7-Gescheiden onttrekking van zuurstofbevattend water en ijzerbevattend water door
putten waarvan de filters opverschillende diepten
zijn gesteld.

Door sulfaatreducerende bacteriën (Desulfovibrio spp)wordt sulfaat omgezet in
sulfide. Het gevormde sulfide kanmet het
in oplossing aanwezige ijzer neerslagen
van ferrosulfide vormen. De genoemde
processen kunnen alsvolgt worden uitgeschreven (devorming van eenvaste fase
wordt door (s) aangegeven):
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Afb. 8 - Verloop van de concentratie van chloride en sulfaat tijdens schoonpompen van put 10op het
pompstation Bergambacht (GWM) na regeneratie met chloorbleekloog.
Desulfovibrio

S2- + 4 C H 3 — COOH + 4 C 0 2
4 CH 3 —CO—COOH + S 0 4
pyrodruivenzuur
azijnzuur
Fe 2 + + S 2 y FeS (s)
ferrosulfide
Tijdens het schoonpompen van een put na regeneratie met chloorbleekloog zijn regelmatig monsters water genomen voor chemische analyse. De resultaten van de chemische
analyse zijn weergegeven in afbeelding 8.
De zeer hoge chlorideconcentratie is afkomstig van het uitgewerkte chloorbleekloog;
de eveneens zeer hoge sulfaatconcentratie kan alleen verklaard worden door de oxidatie
van sulfide tot sulfaat:
2FeS(s) + 9C I O - + 5 HoO
ferrosulfide
hypochloriet

2 Fe(OH) 3 (s) + 9 C l - + 4 H+ + 2 S 0 4
ijzeroxide

Omtrent de oorzaak van de verstopping is
het volgende model opgesteld. Zoals reeds
beschreven bij de verstopping door ijzeroxiden en biomassa neemt, door het onttrekken van water aan een put, het voedselaanbod rond deze put sterk toe. Microorganismen, waarvoor de milieu-omstandigheden gunstig zijn, kunnen van dit
vergrote voedselaanbod gebruik maken, en
zich massaal gaan ontwikkelen. In een zeer
anaëroob milieu kunnen dit sulfaatreducerende bacteriën (Desulfovibrio spp) zijn.
Aangezien deze mikroorganismen niet over
uitgesproken hechtende eigenschappen
beschikken, kunnen zij zich alleen op enige
afstand van de put ontwikkelen aangezien
zij anders uit de formatie zouden worden
uitgespoeld.
Deze veronderstelling is in overeenstemming
met de afwezigheid van een filterweerstand.
Dit duidt erop dat, althans ter hoogte
van de buitenpeilbuis, de verstopping zich
verder dan deze peilbuis van de put af
bevindt. Deze situatie is schematisch in
afbeelding 9 weergegeven.
Het feit dat bij de behandeling met chloorbleekloog sulfaat wordt gevormd bewijst
dat in de directe omgeving van de put
sulfide aanwezig is. Sulfaatreductie is
echter een proces dat ook van nature in de
watervoerende formatie kan plaatshebben.
Het onderzoek richt zich thans op de vraag

in hoeverre het aangetoonde sulfide tot de
verstopping bijdraagt. Wel lijkt het waarschijnlijk dat microbiologische activiteit
een rol speelt bij deze vorm van verstopAfb. 9 -Schematische aanduiding van de plaats
waar de verstopping ten gevolge van anaerobe
mikrobiologische processen zich bevindt.
Bij toenemende verstopping blijft de filterweerstand nihil.

filterweerstand
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Afb. 10- Spontane gedeeltelijke regeneratie van
put 2 op het pompstation Bunnik (WMN).

ping. Een aanwijzing hiervoor kan worden
gevonden in waarnemingen dat verstopte
putten door stilstand spontaan gedeeltelijk
regenereren. Dit verschijnsel wordt door
metingen in afbeelding 10 geïllustreerd.
Deze vorm van putverstopping is tot nu
toe waargenomen in putten die in het
rivierengebied water aan het ondiepe watervoerende pakket onttrekken. Het door deze
putten onttrokken water is inderdaad zeer
anaëroob. Mogelijk komt deze vorm van
putverstopping ook voor in diepe putten.
5.2. Regeneratie
Aangezien de verstopping zich buiten de
put in de omstorting of de formatie
bevindt zijn deze putten niet mechanisch te
regenereren. Een succesvolle regeneratie is
wel mogelijk met behulp van chloorbleekloog. Het chloorbleekloog wordt juist boven
het filter toegevoegd: door zijn grote soortelijk gewicht (Ä; 1,2) zakt het naar beneden
en bewerkt zodoende het gehele filter. De
in de praktijk toegepaste hoeveelheid
chloorbleekloog bedraagt 40 à 100 1 per
meter filter. Essentieel is tijdens en vooral
na het inbrengen van het chloorbleekloog,
water toe te voegen 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. 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.
In afbeelding 11 zijn de resultaten samengevat van de regeneraties die, met medewerking van de Werkgroep, met chloorbleekloog zijn uitgevoerd. Er blijkt een
globale trend aanwezig te zijn waarbij het
resultaat bij ernstig verstopte putten
achterblijft, ook al is de relatieve toename
in het specifiek debiet groot. Bovendien
moet hierbij nog bedacht worden dat hoe
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specifiek debiet voor regeneratie
specifiek debiet bij oplevering

regeneratie

specifiek debiet na regeneratie
specifiek debiet bij oplevering

\ ^_ verloop van het specifiek debiet
\
indien niet tot regeneratie zou
\
worden overgegaan
bedrijfsuren
—>maat voor productie_
zonder regeneratie

» I *

maat voor extra productie ten
gevolge van één regeneratie

Afb. 13
nieuwe.

Keuze bij putverstopping: regeneratie van de verstopte put dan wel vervanging door een

Putten gerangschikt naar afnemende
mate van verstopping
»-

Afb. 11- Samenvatting van de resultaten van de
regeneraties die met behulp van chloorbleekloog,
met medewerking van de Werkgroep, zijn uitgevoerd. De putten zijn gerangschikt in afnemende
mate van verstopping.

geringer het succes van de regeneratie is,
des te sneller de put wederom verstopt zal
zijn en opnieuw moet worden geregenereerd.
Het achterblijven van het resultaat kan
verklaard worden door de moeilijke bereikbaarheid van de verstopping.
Kenmerkend voor de verstopping is dat
hij een belemmering van de waterstroming
veroorzaakt. Het toegevoegde regeneratiemiddel zal dus langs de minst verstopte
gedeelten in de omstorting en de formatie
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 het specifiek debiet
tot de helft van de waarde bij oplevering is
teruggelopen. Bij gebruik van onderwater-

pompen betekent dit ongeveer een verdubbeling van de afpomping. Evenals bij de
vestopping door ijzeroxiden en biomassa
kan ook bij deze verstopping de regeneratie
met succes worden herhaald. Een voorbeeld
hiervan is weergegeven in afbeelding 12.
Het resultaat van de eerste behandeling
lijkt niet groot, maar na de tweede benadert het specifiek debiet weer de waarde
bij oplevering.
6. Kosten
De kosten van de regeneratie bestaan, naast
het arbeidsloon, uit de kosten van het
regeneratiemiddel en kleinere uitgaven
zoals aanmaakkosten voor speciale constructies, huur van een compressor etc. De
kosten kunnen worden begroot op ƒ 10,— à
ƒ 40,— per meter filter aan regeneratiemiddel en op 40 à 80 manuren per put. De
tijd dat een put buiten bedrijf is bedraagt
bij een succesvolle routinematige regeneratie 4 à 5 dagen.
Belangrijker nog dan de toename in het
specifiek debiet ten gevolge van de regene-

Afb. 12 - Regeneratie van put 15 op het pompstation Bergambacht (GWM).

ratie is de duurzaamheid van het bereikte
resultaat. Het kan voordelig zijn een verstopte put niet te regenereren doch te
vervangen door een nieuwe put. De keuze
wordt onder andere bepaald door een
afweging van de kosten van investering
voor een nieuwe put tegen de kosten van de
regeneratie van een verstopte put. Deze
afweging is schematisch in afbeelding 13
aangegeven.
Indien op een puttenveld een bepaalde
vorm van putverstopping aanwezig is, zal
het bij een nieuwe put 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. (Zeppernick en Wilke, 1964).
Bij de afweging van de kosten in afbeelding
13 is ervan uitgegaan dat met uitzondering
van de kosten van regeneratie, de exploitatiekosten van een geregenereerde en een
nieuwe put gelijk zijn en dat andere
argumenten zoals technische veroudering
geen rol spelen.
7. Samenvatting

specifiek debiet
m / h per m. afpomping
22-7-'76

Bij meer dan de helft van het aantal waterleidingbedrijven in Nederland verstoppen
de winputten.
Putverstopping wordt gekenmerkt door
een voortdurende afname van het specifiek
debiet. 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.
Putverstopping door ijzeroxyden en biomassa wordt gekenmerkt door een grote
filterweerstand, terwijl de geohydrologische
situatie zodanig moet zijn dat zowel
zuurstofbevattend water als ijzerbevattend
water door de put wordt aangetrokken.
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Gezien de noodzakelijke aanwezigheid van
zuurstof zal deze vorm van putverstopping
optreden in putten die water onttrekken aan
een freatisch pakket. Deze putten kunnen
zowel op mechanische wijze als met chemische middelen, d.i. met zuur, geregenereerd
worden.
Het onderzoek is hier gericht op de preventie van de verstopping dat wil zeggen
op een gescheiden onttrekking van het
ijzerbevattende water en het zuurstofbevattende water.
Putverstopping ten gevolge van anaerobe
mikrobiologische 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. Het
onderzoek is hier gericht op het achterhalen
van de precieze oorzaak van de verstopping.
Mogelijk speelt deze vorm van putverstopping ook een rol bij diepe putten.
De beoordeling van het effect van de
regeneratie gebeurt door de waarde van
het specifiek debiet 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.
Van groot belang is informatie omtrent
de duurzaamheid van het bereikte resultaat,
dat wil zeggen het tijdsinterval tussen twee
opeenvolgende regeneraties. De grootte
van dit tijdsinterval is van belang om te
kunnen nagaan wat voordeliger is: overgaan
op een nieuwe of het regenereren van de
verstopte put.
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• Vervolg van pagina 545
De proefinstallatie voor zuivering van afvalwater van het laboratorium voor Gezondheidstechniek te Delft
deel voor zijn rekening genomen.
In dit artikel is een overzicht gegeven van
de vormgeving van de proefinstallatie voor
mechanisch-biologische zuivering van afvalwater. De installatie verwerkt een hoeveelheid rioolwater van 20m 3 /uur, wat in onze
omstandigheden overeenkomt met ruim
3000 inwoner-equivalenten. Het hier beschreven gedeelte vormt de basisinstallatie.
Deze basisinstallatie zal in de nabije toekomst worden uitgebreid met een aantal
zuiveringstrappen die gericht zijn op een
verdergaande zuivering van het afvalwater.
De uitbreiding zal bestaan uit een installatie
voor flotatie, een installatie voor verwijdering van stikstofverbindingen door biologische denitrificatie, een eenheid voor de
verwijdering van fosfaten, gevolgd door
een filtratie-opstelling en installaties voor
desinfectie en toepassing van actieve kool.
In de te bouwen uitbreiding zullen waar
mogelijk geavanceerde technieken worden
toegepast. In een later te verschijnen artikel
zullen deze installaties meer gedetailleerd
worden beschreven.
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Verschenen:

Ondergronds
Bij het opendraaien van de kraan, het aansteken van gas of licht, bij het telefoneren
e.d. staat de gebruiker er maar zelden bij
stil dat dit alles alleen functioneert dankzij
een gigantisch stelsel van ondergrondse
voorzieningen.
Letterlijk en figuurlijk wordt een moderne
stad op een dicht netwerk van funderingen,
leidingen en tunnels onder gebouwen en
straten gebouwd. Bovengronds is daar niet
veel van te merken. Alleen een auto van de
reinigingsdienst die afval uit een straatput
zuigt, een ladder die uit een mangat steekt
en het gedreun van de metro diep onder ons,
wijzen erop dat er meer onder onze voeten
is dan alleen de straatstenen. Als een
straat wordt opengebroken of als ergens een
bouwwerk moet verrijzen, wordt ons
soms wel een blik gegund op wat er zich
onder de grond afspeelt. Maar dit is
slechts zo'n klein gedeelte dat de toeschouwer zich nauwelijks een voorstelling kan
maken hoe het geheel er in werkelijkheid
allemaal uitziet.
'Ondergronds' is een nieuw boek van
tekenaar-schrijver David Macaulay. Als in
een reportage wordt stap voor stap uitgelegd en in beeld gebracht hoe het hele ingewikkelde ondergrondse netwerk tot stand
komt. Op een denkbeeldige kruising van
twee straten worden eerst de verschillende
soorten funderingen getoond. De straat
wordt opengelegd om de voorzieningen te
laten zien die van het allergrootste belang
zijn voor de mensen die in de stad wonen
en werken: waterleiding, riolering, regenwaterafvoer, kabels voor elektriciteit en
telefoon, een buizennet voor gas en tunnels
voor de metro.
Door de nauwkeurig uitgewerkte tekeningen,
de duidelijke verklarende tekst en vooral
de logische benadering van dit ongebruikekelijke onderwerp krijgt de lezer begrip voor
het verborgen ondergrondse stelsel dat het
dicht op elkaar leven van veel mensen
mogelijk maakt.
David Macaulay documenteerde zich uitvoerig met betrekking tot de systemen die
worden toegepast in de grote steden van
Amerika en West-Europa. Bouwhistoricus
H. Janse paste zowel de tekeningen als de
tekst aan voor deze Nederlandse uitgave.
Op de laatste bladzijde is een overzicht
gegeven van wat zich aan belangrijke
ondergrondse werken in Nederland en
België bevindt.
'Ondergronds' wordt uitgegeven door
Ploegsma, Amsterdam.
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