Het maximale putdebiet

Spanningswater:

1. Inleiding
De definitie die Horstmeier geeft van een
put is als volgt: een put is een gat, dat in
de grond is gemaakt, ten einde een vloeistof, bijv. water, aan de bodem te onttrekken (KIWA-meded. nr. 48). Gezien de
huidige ontwikkelingen op het gebied van
persputten, kan dit nog worden aangevuld
met: of om een vloeistof aan de bodem
toe te voegen.
Dit klinkt erg eenvoudig. In de praktijk
blijkt er echter wel meer aan vast te zitten.
De problemen beginnen al in de ontwerp-
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fase. Er bestaan verschillende richtlijnen
volgens welke onder andere de afmetingen
van een put, het maximaal mogelijke en
toelaatbare debiet, het benodigde aantal
putten en de meest gewenste onderlinge
afstand kunnen worden berekend.
Deze richtlijnen komen voort uit lokale
praktijkervaringen of uit de resultaten van
onderzoekingen. De conclusies van enkele
onderzoekingen zijn later echter onjuist
gebleken, terwijl enkele normen die slechts
plaatselijk gelden, ten onrechte elders
wofden toegepast.
In het hierna volgende wil ik me beperken
tot één van de facetten van het ontwerp
van een waterwinningsput namelijk het
maximale putdebiet.
Het maximale putdebiet kan op drie
manieren worden beschouwd:

2irk H S 0

(2.2)
lnR/r0
Q(): onttrekking aan de put
m a /etm
k: doorlatendheid van deformatie m/etm
H: met water verzadigde pakketdikte
m
h 0 : stijghoogte van het water in de put m
S 0 : afpomping in de put
m
R: afstand van de put waar invloed
van de onttrekking nliet merkbaar is
m
r 0 : halve diameter van de put
m
k, H en R zijn vastliggende gegevens, zijnde
eigenschappen van de watervoerende formatie. De enige variabelen die de wateronttrekker tot een zekere grens zelf in
handen heeft zijn de stijghoogte van het
water in de put h 0 (of de afpomping S0) en
de diameter van de put. De grens van de
afpomping is in principe de onderzijde van
de watervoerende formatie.
In formule (2.1) wordt dan h 0 = o zodat
7rkH2
Qomax
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Indien bij spanningswater de stijghoogte
van het water in de put tijdens het afpompen daalt beneden de onderzijde van de
afsluitende laag, geschiedt verdere onttrekking orider de condities van freatisch
water.
Vergroting van de diameter van de put
heeft een veel geringere invloed op het
Afb. 1 - Verband tussen afpomping en onttrekking
bij verschillende putdiameters in spanningwater.

1. vergroting van de afpomping;
2. vergroting van de putdiameter;
3. een energetisch zo gunstig mogelijke
constructie van de put.
3. Het maximaal toelaatbare debiet

afpomplr.fi(m
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De toelaatbaarheid van een zeker putdebiet
kan worden teruggevoerd tot 2 eventueel te
stellen grenzen:
a. een maximale afpomping;
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a. het maximaal mogelijke debiet. Dit is het
absolute maximum, hetgeen theoretisch is
vast te stellen;

debiet dan vergroting van de afpomping.
Dit blijkt duidelijk uit de afb. 1en 2,
waarin voor verschillende putdiameters het
debiet is uitgezet tegen de afpomping voor
resp. spanningswater en freatisch water
onder gemiddeld in Nederland voorkomende omstandigheden.
Bovenvermelde afbeeldingen zijn het resultaat van theoretische berekeningen, waaraan
een aantal veronderstellingen ten grondslag
liggen die niet met de praktijk hoeven
overeen te komen.
De berekende afpompingen zouden slechts
optreden indien alleen energieverliezen
ontstaan vanwege een stationaire stroming
door een homogene en isotrope formatie
naar een volkomen putfilter (dat wil zeggen
een filter dat over de volledige dikte van
het watervoerende pakket aanwezig is).
Bovendien wordt verondersteld dat de
stroming overal laminair is.
In werkelijkheid treden extra energieverliezen op, waardoor bij eenzelfde afpomping
het debiet geringer is of bij gelijkblijvend
debiet een grotere afpomping ontstaat.
Door een zorgvuldige constructie van de
put kunnen bovengenoemde energieverliezen
tot een minimum wofden beperkt, sommige
zelfs tot een verwaarloosbare hoeveelheid.
Samenvattend kan het putdebiet op 3 manieren worden verhoogd:

b. maximaal toelaatbare stroomsnelheden
op de grens omstorting-formatie of in de
filterspleten.

15

20

26

b. het maximaal toelaatbare debiet. Hierbij
komen de verschillende criteria ter sprake,
waaraan de afmetingen van en de onttrekking aan een put moeten voldoen;
c. het maximaal wenselijke debiet. Dit
wordt bepaald door bedrijfstechnische- en
economische argumenten.
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Afb. 2 - Verband tussen afpomping en onttrekking
bij verschillende putdiameters in freatisch water.

r

afpomping (m)

2. Het maximaal mogelijke putdebiet
Beschouwd worden putformules voor
freatisch en spanningswater onder de veronderstelling van volkomen putten en
stationaire stroming.
Freatisch water:
7rk(H2_h02)

Qo =

k . 50m/atm.
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3.1. De maximaal toelaatbare afpomping
Er zijn een aantal argumenten te noemen
om met een geringere afpomping te volstaan dan in theorie mogelijk is.
1. Het gevaar van het optrekken van brak of
zout grondwater.
Door de potentiaaldaling op het zoet-zout
grensvlak zal dit grensvlak zich in opwaartse richting verplaatsen als gevolg van dichtheidsverschillen. Bij een te gfote afpomping
van het zoete water, kan op deze wijze
brak of zout water de putten bereiken.
Dit gevaar is reëel aanwezig bij de diepere
winningen en bij enkele ondiepe in het
westen van ons land.
2. Bij inschakelen van een pomp die praktisch direkt op volle capaciteit draait,

bestaat het gevaar van een tijdelijke te
zware belasting van de stijgbuis aangezien
de stijghoogtedaling direct buiten de buis
achterblijft bij die in de buis.
Een voortdurende belasting van de buis
treedt op, indien de onttrekking plaatsvindt
in een diep gelegen pakket met spanningswater. In dit geval kan de druk van het
nauwelijks beïnvloede ondiepe grondwater
op de buitenzijde van de buis zeer veel
groter worden dan de druk in de buis.
Deze bezwaren kunnen worden ondervangen door buizen te kiezen van voldoende
sterkte.
3. Door de hydrostatische drukverlaging in
de nabijheid van de put kunnen in het
water opgeloste gassen, waaronder koolzuurgas, vrijkomen ten gevolge waarvan het
kalk-koolzuurevenwicht verschuift en zich
carbonaten kunnen afzetten.
Verschillende auteurs die op dit gebied
onderzoekingen hebben verricht, hebben
echter nog nooit een putverstopping ontdekt die overwegend wordt veroorzaakt
door kalkafzettingen (Hünerberg, Gerb,
Kooijmans).
Ook de KIWA-werkgroep Putverstopping
heeft een dergelijke verstoppingsoorzaak
nog niet meegemaakt.
De grenzen die aan de afpomping gesteld
kunnen worden vanwege de onder punt
1 en 2 genoemde argumenten zijn met
redelijke nauwkeurigheid te bepalen.
Over eventuele beperkingen veroorzaakt
door het optreden van kalkneerslagen is
nog weinig bekend.
3.2. Maximaal toelaatbare stroomsnelheden
Uit de literatuur zijn vele normen bekend
voor maximaal toelaatbare putdebieten in
ongeconsolideerde zandpakketten op grond
van maximaal toelaatbare stroomsnelheden.
Sommige normen richten zich op de
stroomsnelheden op het grensvlak formatieomstorting en anderen op de stroomsnelheid
in de filterspleten.
De criteria die ten grondslag liggen aan
deze normen zijn verschillend. Zij zijn in
drie groepen te verdelen:
— het leveren van zandvrij water;
— het voorkomen van dichtslibben van de
omgeving van de put (mechanische verstopping);
— het voorkomen van (bio-)chemische verstopping.
Opvallend is dat normen die voor één van
bovengenomde criteria zijn ontwikkeld,
soms door anderen worden gebruikt ten
einde te kunnen voldoen aan een ander
criterium.
De hulpmiddelen waarmee de verschillende
normen zijn opgesteld zijn ruwweg te verdelen in:

— in de praktijk verzamelde gegevens;
— uit modelproeven afkomstige resultaten.
De inEuropa waarschijnlijk meest gebruikte
norm voor het maximale putdebiet is die
welke door Sichardt in 1928 is gepubliceerd.
Door een aantal praktijkgegevens te ordenen vond Sichardt dat het maximale verhang van een freatische waterspiegel niet
meer kan bedragen dan
1
.
(3.2.1)
15 y/k
waarbij k de doorlatendheid van de formatie
voorstelt in m/s.
Hieruit volgt onder veronderstelling van
geldigheid van de wet van Darcy een maximale filtersnelheid van
/k
(3.2.2.)
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Sichardt leidde hieruit af het maximale
debiet dat een put kan leveren, het zogenaamde 'Fassungsvermögen'

H /k
(3.2.3)
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Hij beschouwde dit dus als het maximaal
mogelijke debiet.
Sichafdt's redenering van een maximaal
verhang steunde waarschijnlijk op de gedachte dat de consequentie van het tot de
bodem afpompen van een put in een
freatisch pakket zou zijn een oneindig grote
snelheid bij de intrede van het filter.
Hij ging er van uit dat het freatisch vlak de
filterwand onder een zekere helling ontmoette. Sichardt was toen echter nog niet
goed bekend met het bestaan van een kwelzone, dat is het gedeelte van de filterbuis,
waar het freatisch Vlak de buitenwand
raakt. Een deel van het toestromende water
sijpelt aldus boven het wateroppervlak in
de put door de filterwand, hetgeen theoretisch een verhang van de waterspiegel van
90° voorstelt.
Uit een nadere bestudering van de bemalingen, waarop Sichardt zijn theorie heeft
gebaseerd en die naar zijn idee op een
maximale capaciteit draaiden, is gebleken
dat dit in feite een aantal toevalstreffers
zijn geweest.
Bij andere diameter van de betreffende
putten of een andere doorlatendheid van
het watervoerende pakket waarin deze
putten waren geplaatst, zou zijn formule er
heel anders hebben uitgezien.
Het maximale verhang rond een put is
namelijk geheel onafhankelijk van de doorlatendheid en wordt uitsluitend bepaald
door de geometrie van het watervoerende
pakket en de put (Olsthoorn, 1976).

Ondanks de bewezen onjuistheid van de
theorie van Sichardt wordt zijn formule nog
door velen vooral in Duitsland (Bieske)
gebruikt als één van de ontwerpnormen bij
het dimensioneren van putten.
Het gebruik van de Sichardt-formule is
vaak zelfs oneigenlijk. Allereerst meende
Sichardt met zijn formule een maat voor de
maximaal mogelijke filtersnelheid te hebben
aangegeven. Echter, later is dit door
anderen opgevat als een norm voor de
maximaal toelaatbare stroomsnelheid op
de grens formatie-omstorting.
Voorts werd en wordt de norm ook gebruikt voor putten in (semi-)spanningswater, terwijl de formule uiteindelijk is
ontwikkeld voor freatisch water.
Tenslotte wordt vaak vergeten dat de
putten waarvoor de richtlijnen van Sichardt
zijn opgesteld geen omstorting hadden,
maar voorzien waren van tressengaas rond
de filterbuis.
Deze laatste opmerking geldt ook voor een
norm opgesteld door Gross,waarvan melding
wordt gemaakt door Huisman (1972) en in
mededeling nr. 10van het Hydrol. Coll.
TNO.
Gross vond een verband tussen de maximaal
toelaatbare stroomsnelheid met het oog op
mechanische verstopping en de korrelgrootte
van het naastliggende formatiemateriaal:
Vm=170.10-e.d4o
(3.2.4)
Hierin is V m de filtersnelheid op de grens
formatie-omstorting uitgedrukt in m/s en
cLtois de 40 %-diameter van het formatiemateriaal, uitgedrukt in mm.
Uitgaande van de Sichardt-formule vond
Truelsen door toepassen van de praktijkformule van Hazen, die een verband geeft
tussen doorlatendheid en korrelgrootte:

(m/sec)
(3.2.5)
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Het blijkt dat bij een bepaalde uniformiteïtscoëfficiènt van het formatiemateriaal de
formules van Gross en Truelsen bij benadering dezelfde uitkomst geven.
In de VS worden normen gesteld voor de
maximale toelaatbare stroomsnelheden in
de filterspleten in afhankelijkheid van de
doorlatendheid van het aanliggende materiaal. De toelaatbare snelheden variëren van
0,3 m/sec bij een doorlatendheid van 250
m/etm tot 0,01 m/sec bij doorlatendheden
kleiner dan 20 m/etm.
Deze normen zijn gericht op het voorkomen
van transport van zanddeeltjes en gebaseerd
op proefnemingen — waarschijnlijk aan
een model — waarvan de beschrijving niet
was te achterhalen. Evenals de Sichardtformule zijn ze oorspronkelijk opgesteld
voor putten zonder omstorting, maar
worden nu ook toegepast voor putten met
Vm =

omstorting waarbij dan als doorlatendheid
die van het omstortingsmateriaal wordt
gebruikt.
Bij gebruik van bovengenoemde normen
gaat het percentage open oppervlak van
het filter een belangrijke rol spelen. Dit is
waarschijnlijk de oorzaak van de populariteit van het Johnson-filter in de VS.
Met behulp van modelproeven, uitgevoerd
door het KIWA zijn uit het oogpunt van
zandtransport toelaatbare snelheden
gevonden die in dezelfde orde van grootte
liggen als de eerdergenoemde Amerikaanse
normen (KIWA-mededeling nr. 45). Een
van de conclusies die uit dit onderzoek kan
worden getrokken is dat bij een zorgvuldig
aangebrachte omstorting met een juiste
maat korreldiameter relatief hoge stroomsnelhöden mogelijk zijn vooraleer aanmerkelijke hoeveelheden zand worden meegevoerd. De proeven zijn echter niet zo ver
voortgezet dat een conclusie kan worden
getrokken ten aanzien van maximaal
toelaatbare stroomsnelheden. Alleen bij zeer
fijn duinzand (dgö = 0,2 mm) werd bij
stroomsnelheden van meer dan 9 m / h
(2,5 . 1 0 ~ 3 m/s) een voortdurend zandtransport waargenomen door een omstorting met een fractie tussen 1,5en 2,5 mm.
Om grotere stroomsnelheden toe te kunnen
laten moet een omstorting met een kleinere
grindfractie worden aangebracht. De ondergrens van deze fractie wordt echter bepaald
door de breedte van de filterspleten (meestal
1 mm, soms 0,8 mm). Indien deze beperking
geen rol speelt, kan met een eenvoudige
berekening worden aangetoond dat het bij
een zorgvuldig aangebrachte niet te grove
omstorting theoretisch vrijwel onmogelijk
moet worden geacht dat nog zandkorrels
uit de formatie de omstorting passeren bij
welke stroomsnelheid dan ook. Immers de
grovere korrels van zowel omstorting als
formatie, die het skelet vormen, kunnen
niet in beweging worden gezet. Onder de
meest gunstige veronderstelling van een losse
bolstapeling kunnen tussen de skeletkorrels
door alleen die korrels bewegen die een
3 maal kleinere diameter hebben dan de
kleinste skeletkorrel. Korrels met een iets
grotere diameter zullen echter al spoedig de
doorgang voor kleinere korrels belemmeren.
Tenslotte is er nog een veel toegepaste
norm die stelt dat de stroming tot aan de
filterbuis laminair moet zijn. De aard van
een stroming kan worden weergegeven door
middel van het Reynolds-getal. Het
Reynolds-getal van een poreus medium is
gedefinieerd als:

d = lengtedimensie van de poreuze
matrix
v = kinematisch viscositeit

Voor d wordt veelal gebruikt een karakteristieke korrelgrootte van het poreuze
materiaal, bijv. dio of dsoUit verschillende proefnemingen blijkt dat
een begin van turbulentie optreedt bij een
Reynoldsgetal van 5 à 6. Er zijn echter ook
andere waarden gevonden.
Deze norm wordt gehanteerd met de
bedoeling verstoppingen van chemische
aard te voorkomen. De redenering hierachter wijst op de mogelijkheid van een
verstoring van de chemische evenwichtstoestand van het aanstromende grondwater,
indien turbulentie optreedt, hetgeen tot een
vroegtijdig neerslaan van in het water
opgeloste stoffen zou kunnen leiden.
Bieske gebruikt deze norm voor het berekenen van de minimale diameter van de
filterbuis.
Er is echter nog nooit een verband gevonden tussen turbulentie en snelheid van
verstoppen.
Integendeel, uit onderzoekingen in Duitsland (Hünerberg) is gebleken dat enerzijds
putten verstopten, waarvan de stroming
nog in het laminair gebied lag, en anderzijds putten niet verstopten, waarvan de
stroming de grenzen van het laminair
bereik overschreed.
4. Het maximaal wenselijke debiet
In het voorgaande is een aantal criteria
voor het ontwerpen van putten aan de orde
geweest gebaseerd op fysische gronden.
Indien genoemde criteria buiten beschouwing worden gelaten, is het mogelijk een
puttenveld te ontwerpen, dat economisch
gezien optimaal is.
Uitgaande van een vastgestelde maximum
Afb. 3 - Geohydrologisch schema van de ondergrond behorende bij de rekenvoorbeelden
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uurcapaciteit van het gehele puttenveld,
kan worden berekend bij welk aantal putten
met bijbehorende (maximale) capaciteit de
som van de jaarlijkse vaste en variabele
kosten minimaal is. De capaciteit van
deze putten kan dan gezien worden als het
uit bedrijfseconomisch oogpunt maximaal
wenselijke debiet.
Hierna volgend zullen twee voorbeelden
worden uitgewerkt waarin op economische
gronden het aantal putten van een nieuw te
ontwerpen puttenveld wordt berekend.
Het eerste voorbeeld betreft een onttrekking van freatisch water, het tweede een
van spanningswater.
In afb. 3 is voor beide voorbeelden het
geohydrologische schema van de ondergrond ter plaatse van het puttenveld weergegeven.
De onttrekking op jaarbasis is gepland op
6 miljoen m 3 met een maximale uurcapaciteit van 1500 m 3 .
Het beschikbare terrein is een strook
grond met een lengte van 800 m. Er wordt
verondersteld dat de putten hierop in één
rij in de lengterichting gesitueerd worden,
en zo ver mogelijk uiteen, zodat de verlaging per put minimaal is. Het aantal putten
wordt gevarieerd tussen 2 en 15, terwijl de
totale onttreking in gelijke mate over alle
putten wordt verdeeld. Met behulp van de
gebruikelijke formules voor stationaire
stroming naar een volkomen put zijn de te
verwachten waterspiegeldalingen in de
putten berekend bij de verschillende onttrekkingen. De waterspiegeldaling per put
is het gevolg van de onttrekking aan de put
zelf en de invloed van de onttrekkingen
aan de overige putten. De diameters van de
filterbuizen zijn zodanig gekozen, dat de
berekende energieverliezen ten gevolge van
stroming in filter- en stijgbuis kleiner zijn
dan 0,25 m stijghoogtedaling. De diameters
van stijgbuis en boorgat zijn hieraan aangepast. Overige energieverliezen zijn verwaarloosd.
Aannemende dat de stijghoogte van het
grondwater in ruststand zich 5 m beneden
maaiveld bevindt, zijnde totale jaarlijkse
energiekosten berekend nodig voor het
opvoeren van het water tot aan het maaiveld (energieprijs à ƒ 0,10 per kWh).
Vervolgens zijn door een boorondernemer
de aanlegkosten van de putten begroot naar
het huidige prijsniveau. De jaarlijkse vaste
lasten aan rente, afschrijving en onderhoud van putten en pompen zijn gesteld op
15 % van het te investeren bedrag.
De jaarlijkse vaste en variabele kosten en
de som van beiden zijn in een grafiek uitgezet tegen het aantal putten (zie afb.
4 en 5).
Bij de ondiepe putten blijkt een vrij breed
minimum te liggen tussen een aantal van

kottan ('lOOOgld./jaar)

koatan(*1000gld./jaar)

kanttekeningen bij het gekozen rekenvoorbeeld meen ik te mogen concluderen dat
het vanuit een bedrijfseconomisch standpunt bezien aantrekkelijk is om tot grotere
putdebieten over te gaan dan thans in
Nederland gebruikelijk is. De berekeningen
aan twee voorbeelden met diepe en ondiepe
putten tonen een vrij breed kostenminimum
aan bij een aantal van 4 tot 8 putten per
puttenveld. In dit geval variëren de hierbij
behorende putdebieten tussen circa 200 en
400m«/h.

5. Toetsing aan de praktijk

Afb. 4 -Jaarlijkse kosten (in 1000gld.jjaar) van
een onttrekking van jreatisch water bij een wisselend aantal putten.

Afb. 5 - Jaarlijkse kosten (in 1000gld.ljaar) van
een onttrekking van spanningswater bij een wisselend aantal putten.

4 en 8putten met debieten tussen 375 m 3 / h
en 188 m.3/h.
Bij de diepe putten spelen de boorkosten
een grotere rol; er is een tamelijk scherp
minimum bij een aantal van 4 putten
(d'ebiet 375 m 3 /h). Overigens blijven de
verschillen in jaarlijkse lasten tussen een
aantal van 4 en van 8 putten binnen 10 %
van het totaal.

een goede bedrijfsvoering om te beschikken
over voldoende schakelmogelijkheden.
Indien bijv. een geringe buffercapaciteit
aanwezig is zullen pompen die een groot
debiet leveren, vaak moeten in- en uitschakelen.
Ook is het trapsgewijs op- of afbouwen van
de produktie minder goed mogelijk. Dit
probleem kan worden ondervangen door
een groter aantal putten met kleinere capaciteit te boren maar ook door in één put
meerdere pompen met geringere capaciteit
te plaatsen.

Ten aanzien van de bij de berekening gedane veronderstellingen kunnen de volgende
opmerkingen worden gemaakt.
1. Het ontwerpen van een geheel nieuw
puttenveld komt in Nederland niet vaak
meer voor. Meestal gaat het om het vergroten van de capaciteit van een bestaand
puttenveld. Hierbij kan gedacht worden aan
vergroten van de capaciteit van de reeds
aanwezige putten. Dat is niet altijd mogelijk
vanwege een te kleine diameter van stijg- en
filterbuis.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid het
aantal putten uit te breiden.
Steeds kan echter, uitgaande van de gewenste uitbreiding, met een analoge rekenwijze het optimale aantal en debiet der
putten worden berekend.
Er moet rekening mee worden gehouden
dat een grotere onttrekking aan een nieuwe
put capaciteitsvermindering van de bestaande tot gevolg kan hebben.
2. Uit een oogpunt van bedrijfszekerheid
is het wenselijk om te beschikken over een
minimum aantal putten of in ieder geval
een reserveput. Op een aantal van 5 putten
betekend het uitvallen van één ervan een
capaciteitsvermindering van 20 %.
3. Vaak wordt het wenselijk geacht voor

4. Tijdens het regenereren is een put
buiten gebruik, hetgeen bij een gering aantal putten met grote capaciteit een bezwaar
kan zijn.
5. Bij de berekende stijghoogtedalingen in
de put is geen rekening gehouden met
eventuele extra dalingen ten gevolge van
verstoppingsverschijnselen.
6. In de berekening van de investeringskosten zijn niet opgenomen de kosten van
een eventueel noodzakelijke verzwaring
van de elektriciteitsaansluiting ten behoeve
van de grotere pompen.
Eveneens zijn de kosten van bovengrondse
transportleidingen om het water van de
putten naar het zuiveringsstation te leiden
buiten beschouwing gelaten. In dit voorbeeld met de putten op één rij en een
situering zo ver mogelijk uiteen is namelijk
met uitzondering van het geval van 1 put
in alle gevallen een even lange leiding nodig.
In de praktijk zal over het algemeen bij
een groter aantal puften een grotere afstand
aan transportleidingen nodig zijn.
Met inachtneming van alle bovenvermelde

Uit het voorgaande blijkt dat door velen
onderzoek is verricht naar de maximaal
toelaatbare putbelasting. Hieruit zijn dienovereenkomstig veel normen voortgekomen
met de bedoeling een bepaald putdebiet te
kunnen realiseren dan wel niet te overschrijden. Die normen hebben betrekking
op de maat van het omstortingsmateriaal,
de diameter van het putfilter, de boorgatdiameter en de afpomping. Uiteindelijk
hebben ze slechts één oogmerk, namelijk de
levensduur van de put te vergroten.
Hoe is nu de praktijk van het dimensioneren
van putten bij de Nederlandse waterwinning?
Ruwweg zijn 2 groepen te onderscheiden.
Enerzijds zijn er de bedrijven die steunen
op praktijkervaringen uit het verleden.
Constructie van de putten en bedrijfsvoering geschiedden op een bepaalde manier.
Dat ging goed en er is dus geen reden om
hier van af te wijken. Hooguit worden
bij de constructie andere materialen gebruikt, terwijl ook de boormethode is
gewijzigd.
Achtergronden van de toen gebruikte ontwerpnormen zijn er vaak niet of ze zijn
niet meer bekend. Een goed voorbeeld
hiervan is de vuistregel dat de afpomping in
een put niet meer mag bedragen dan 2 m.
Ongetwijfeld gaf deze norm onder de
omstandigheden, waarvoor zij is ontwikkeld, uitstekende resultaten. Hét is echter
de vraag of een put op een andere plaats
en onder andere omstandigheden ontworpen
en bedreven volgens ditzelfde criterium,
wel optimaal functioneert.
Anderzijds zijn er de bedrijven die behoefte
hebben aan een zekere wetenschappelijke
onderbouwing van hun putonderwerp en
daarvoor gebruik maken van de resultaten
van één van de vele onderzoekingen die op
dit gebied zijn verricht.
In Nederland wordt dan vaak gebruik gemaakt van de aanwijzingen van de Duitse
heren Bieske. Zij adviseren om niet meer te
onttrekken dan de Sichardt-snelheid toelaat
en om de diameter van de filterbuis zodanig
te ontwerpen dat de waterstroming in de

omstorting altijd laminair is. De Sichardtsnelheid berust echter op foute veronderstellingen, terwijl het argument om in de
omstorting een laminaire stroming te
handhaven, namelijk het voorkomen van
chemische verstopping, niet is bewezen.
Vanwege:
1. de onzekerheid over de geldigheid van
bovengenoemde criteria;
2. de beperkingen die hierdoor aan het
putdebiet worden gesteld;
3. de grote investeringen in putten bij winningen op grotere diepten
hebben enkele bedrijven de criteria voor
hun putontwerpen verruimd en zijn overgegaan tot grotere onttrekkingen dan in het
verleden gebruikelijk was. De ervaringen
hiermee zijn goed en tot nu toe hebben zich
geen grotere problemen voorgedaan dan bij
geringere putdebieten. De vraag is echter
hoever men hiermee kan gaan.
Mijn inziens is dit een economische kwestie.
Uitgaande van de gewenste capaciteit kan
het optimale aantal putten waarmee deze
capaciteit kan worden bereikt, worden uitgerekend.
In een dergelijke berekening kunnen indien
nodig beperkingen van fysische en bedrijfstechriische aard worden opgenomen.
6. Conclusies en perspectief voor de
toekomst
Uit de verzameling van literatuur- en
praktijkgegevens ten aanzien van het
maximale putdebiet, die in het voorgaande
zo goedmogelijk is samengevat, kunnen
een aantal conclusies worden getrokken.
Allereerst volgen een aantal zekere conclusies, vervolgens een aantal onzekere,
herkenbaar aan de voorzichtiger vorm van
formuleren.
1. Enkele in Nederland gebruikelijke
normen voor het dimensioneren van putten
worden ofwel toegepast onder omstandigheden waarvoor ze niet zijn ontworpen
(2m afpomping, Gross, Truelsen), ofwel
zijn onjuist gebleken (Sichardt).
Putten volgens deze normen ontworpen
functioneren meestal goed maar niet optimaal.
2. De afpomping is gebonden aan een
absoluut, theoretisch te berekenen maximum en aan plaats gebonden beperkingen
die ten doel hebben optrekken van brak
water of inklappen van de stijgbuis te
voorkomen.
3. Zandtransport kan worden voorkomen
door een juiste keuze van de omstorting.
De maat van het omstortingsmateriaal
wordt soms echter beperkt door de breedte

van de filterspleten. Tot nu toe is niet
duidelijk geworden of een maximum aan
de stroomsnelheid in de nabijheid van de
put moet worden gesteld.
De toelaatbare stroomsnelheden zijn in elk
geval wel hoger dan tot nu toe werd
aangenomen.
4. Het is niet bewezen dat verstoppingen
van chemische of chemisch-biologische
aard kunnen worden voorkomen door een
bovengrens te stellen aan de stroomsnelheden op het grensvlak omstorting-formatie
of in de filterspleten.
5. Rekening houdende met beperkingen
opgelegd door de aard van de lokatie en
door de specifieke bedrijfsomstandigheden
kan een nieuw geplande onttrekking of
een uitbreiding van een bestaande onttrekking Zodanig worden ontworpen, dat hij uit
bedrijfstechnisch- en economisch oogpunt
optimaal is. Dit kan gebeuren door de
kosten van putten en pompen en de te verwachten energiekosten tijdens bedrijf in een
beschouwing te betrekken.
Berekeningen tonen aan dat een puttenaantal van 4 tot 8 per puttenveld uit
economisch oogpunt optimaal is.
Indien alle puttenvelden in Nederland op een dergelijke wijze zo optimaal
mogelijk Zouden zijn ingericht, zou ten
opzichte van de huidige minder optimale
situatie landelijk bezien een jaarlijkse
besparing van naar schatting 1,5 miljoen
gulden mogelijk zijn.
In de toekomst zal onze aandacht zich
moeten richten op de beantwoording van
vooral één vraag, namelijk wat is de
invloed van een vergroting van het debiet
op de levensduur van de put. Hierbij zal
vooral gelet moeten worden op het meevoeren van zand en het optreden van
verstoppingsverschijnselen. Bestudering
van praktijkgevallen kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de beantwoording van
bovengestelde vraag.
De besparingen die op dit gebied mogelijk
zijn, zijn mijns inziens groot genoeg om
nadere onderzoekingen te rechtvaardigen.
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Het skineffect

Een van de belangrijkste taken van een
boorspoeling is om voldoende tegendruk op
de boorgatwand uit te oefenen, ten einde
het boorgat tegen instorten te behoeden.
Beschouwen wij een deel van de boorgatwand, dan doet zich het volgende verschijnsel voor. Vanwege de grotere vloeistofdruk
in de boorspoeling dan in de formatie dringt
de boorspoeling in de doorboorde laag
en verdringt het formatiewater. Wordt de
druk in het boorgat kunstmatig op peil
gehouden, door bijvoorbeeld een constant
niveau in de spoelvijver te handhaven, dan

IR. C. DEELDER
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kunt u zich voorstellen, dat zo lang geen
verstoppingen optreden dit verdringingsproces blijft bestaan, waardoor uiteindelijk
grote hoeveelheden spoeling de formatie
binnendringen en deze verontreinigen. Wanneer zich dit voordoet schiet de boorspoeling in zijn taak te kort en heeft u te
maken met een slechte spoeling ofwel met
water (zie afbeelding 1). Naast het feit, dat
de formatie wordt verontreinigd, wat op
zich bijzonder bezwaarlijk kan, en meestal
zal zijn, levert een dergelijke spoeling ook
uit boortechnisch oogpunt bezien bezwaren
op. Want ook al wordt de druk in het
boorgat kunstmatig op een hoger peil gehouden dan de vloeistofdruk in de poriën van
de formatie dan blijft nog het gevaar van
instorten van het boorgat aanwezig, omdat
het ter voorkoming van instorten gaat om
een tegendruk tegen de tormatiekorrels. En
zo lang de boorspoeling vrijuit in de for-

matie kan doordringen zal van tegendruk
op de korrels weinig sprake zijn.
Wat is nu het gevolg van dit indringen van
de boorspoeling in de formatie? Het fysischchemisch evenwicht tussen de formatie en
het formatiewater wordt verstoord. De
maagdelijke en onbesmette formatie wordt
verontreinigd met werkwater vanaf de
oppervlakte, dat een geheel andere chemische samenstelling heeft en dat bovendien
rijk is aan bacteriën.

laagd (en een factor 10met betrekking tot
de doorlatendheid is maar gering) dan
blijkt dat de benodigde totale afpomping
voor de onttrekking van hetzelfde debiet
reeds 33 % hoger ligt. Bij een verlaging in
de doorlatendheid met een factor 100 blijkt
een circa vijfmaal grotere totale afpomping
nodig te zijn. Een en ander is het gevolg
van het feit, dat de afpomping rondom een
pompput niet afhankelijk is van de afstand,
maar van de logaritme van de afstand.

Nieuwe chemische evenwichten zullen zich
trachten in te stellen en ook fysischchemische evenwichten zoals adsorptie aan
kleimineralen. Hiernaast treden gedurende
het indringen van de boorvloeistof ook
verschijnselen op van meer mechanische
aard. Silt, slib en kleideeltjes welke zich in
de spoeling bevinden worden meegesleurd
tussen de zandkorrels door van de formatie
en zullen afhankelijk van hun grootte ver
of minder ver kunnen doordringen. Dit
allemaal leidt ertoe, dat de doorlatendheid
van de formatie rondom het boorgat wordt
verlaagd. En het is deze verlaging in de
doorlatendheid welke wordt aangeduid met
het skineffect en waarover ik het de rest
van mijn lezing zal hebben. Met het begrip
skineffect wordt dus het verschijnsel bedoelt, dat de doorlatendheid van de betreffende laag rondom het boorgat als gevolg
van het boorproces geringer is dan in het niet
verontreinigde deel van de laag. Afbeelding 2 illustreert het optreden van dit effect.

Hierdoor komen veranderingen in de doorlatendheid dichter bij de pompput relatief
harder aan.

Voorbeeld
Stel dat u een schone pompput heeft met een
filterdiameter van 40 cm. Bij een bepaald
debiet meet u dan een bepaalde afpomping.
Was de doorlatendheid als gevolg van het
binnendringen van de spoeling over een
afstand van 10 cm met een factor 10 ver-

Afb. 1 - Horizontaal steekmonster uit een boorgat dat zonder speciale spoelingstoeslagen werd geboord. Het monster is sterk verontreinigd met slib (foto Grondboorbedrijj H. Haitjema & Zn. B.V.).

Welke factoren beïnvloeden de grootte van
de skinfactor?
Het spreekt vanzelf, dat hoe meer silt, slib,
klei en fijn zand de formatie binnendringt,
hoe meer de doorlatendheid daardoor wordt
verlaagd. Het zal duidelijk zijn, dat de grofheid van de formatie zelf een belangrijke
rol speelt; maar de structuur van de laag is
een vast gegeven waar wij niets aan kunnen
veranderen.
Een tweede factor welke van invloed is, is
de grootte van de overdruk in het boorgat.
Alhoewel een zekere overdruk nodig is, ten
eerste om toestroming van formatiewater
naar het boorgat te vermijden, omdat dit
gepaard zal gaan met de instorting van het
boorgat en ten tweede om druk op de
formatiekorrels uit te oefenen om de boorgatwand enige stevigheid te geven, dient
deze druk niet overmatig te worden opgevoerd. Slechts in die gevallen waar door
lagen met spanningswater moet worden geboord is verdere verhoging noodzakelijk.
Onnodig hoge drukken geven alleen maar
onnodig grote spoelingverliezen. Een derde
factor welke de grootte van de skinfactor
Afb. 2 - Overzicht putverliezen.

bepaalt is de mate waarin de spoeling in
staat is de boorgatwand af te pleisteren.
Gedurende het indringen van de spoeling in
de formatie zullen de hierin zwevende deeltjes de poriënkanaaltjes tussen de zandkorrels verstoppen. Hebben we te maken
met een slecht afpleisterende spoeling, dan
zal veel spoeling en derhalve veel klei, slib
en silt de formatie binnendringen. Hier is de
mate van verontreiniging groot en bovendien ver in de formatie doorgedrongen. Bij
een goed afpleisterende spoeling daarentegen dringt slechts weinig spoeling en derhalve weinig klei, slib en silt de formatie
binnen. Dit komt omdat de kleideeltjes in
een dergelijke spoeling in staat zijn reeds
de poriën af te dichten, die vlakbij de boorgatwand liggen. Slechts een enkel deeltje
zal in het begin wellicht een paar poriënkanaaltjes kunnen doordringen, doch de rest
zal worden afgezeefd op de boorgatwand
zelf. Dit heeft tot gevolg, dat een taai, dun
huidje ontstaat, dat voornamelijk is opgebouwd uit kleideeltjes en dat een uiterst lage
doorlatendheid bezit. Zolang indringing
bestaat zullen kleideeltjes worden afgezeefd
en zal het huidje, dat wordt aangeduid met
de naam spoelingkoek, dikker worden. Het
zal daarom duidelijk zijn, dat een goed
afpleisterende spoeling zich kenmerkt door
een zeer dunne spoelingkoek.
Met betrekking tot de skinfactor kan worden opgemerkt, dat na het schoonpompen
van de put de belemmerende werking, die
uitgaat van de restanten van de slechts
enkele millimeters dunne spoelingkoek wellicht aanzienlijk geringer zal zijn dan die
van een grote verontreinigde zone rondom
het boorgat.
Een vierde factor die een rol speelt in de
grootte van de skinfactor is de viscositeit
van de spoeling. Het spreekt vanzelf dat
door een hogere viscositeit het indringingsproces wordt vertraagd, waardoor minder
verontreiniging plaatsvindt.
Het zal u opgevallen zijn, dat de rol van de
spoeling met betrekking tot de skinfactor
belangrijk is. Omdat eveneens in tal van
andere zaken, met name op boortechnisch
gebied, de spoeling centraal staat, is twee
jaar geleden onder auspiciën van de KIWAWerkgroep Onderzoek Boringen een onderzoek op het gebied van boorspoelingen uitgevoerd.
In de KIWA-mededeling nr. 46 zijn de
diverse functies en eigenschappen van spoelingen ondergebracht en de mogelijkheden
om de eigenschappen (alsmede het afpleisterend vermogen) te controleren en te corrigeren. Alhoewel het nu niet in mijn bedoeling ligt om op deze mededeling verder in
te gaan, wil ik toch wijzen op het belang
van de spoelingbehandeling met het oog op
het afpleisterend vermogen en derhalve
op het skineffect. In dit verband wil ik slechts

Afb. 3 - Een zandmonster met een daarop aangebrachte spoelingkoek. Als gevolg van het schoonpompen (4 m/uur) zijn op enkele plaatsen doorbraken in de spoelingkoek ontstaan.

volstaan met op te merken, dat spoelingen
aangemaakt met bentonietklei, welke zich in
een gepeptiseerde toestand bevinden het
grootste afpleisterende vermogen vertonen.
Een tweede onderzoek, dat binnen de Werkgroep Onderzoek Boringen is uitgevoerd
op het gebied van boorspoelingen, had tot
doel om d.m.v. een modellenonderzoek de
grootte vast te stellen van het skineffect.
Daartoe werd een speciale proefopstelling
gebouwd. Op verschillende zandmonsters
werd een spoelingkoek aangebracht. Gedurende de verwijdering van de spoelingkoek, door middel van schoonpompen, werd
indirect de grootte gemeten van het stijghoogteverlies (skin) uitgedrukt in cm water,
dat door de spoelingkoekrestanten werd
teweeg gebracht. Door bij steeds grotere
stroomsnelheden schoon te pompen kon
daardoor een beeld worden verkregen van
de afbraak van de spoelingkoek (zie afbeelding 3 en 4). Alhoewel de proeven slechts
een oriënterend karakter hadden bleken
bijna alle resultaten in dezelfde richting te
wijzen: bij het schoonpompen breekt de
Afb. 4 - Hetzelfde zandmonster als in afb. 4, nadat
bij een filtersnelheid van 26mjuur was schoongepompt. Ondanks de zeer hoge snelheid zijn nog
steeds delen van de spoelingkoek aanwezig.

spoelingkoek slechts plaatselijk open en het
aantal doorbraken neemt, alhoewel steeds
langzamer, toe met de grootte van snelheid
van schoonpompen. Tevens bleek bij het
onderzoek, dat ook de grootte van de skin
eerst sterk afneemt en daarna steeds langzamer bij verder opvoeren van de stroomsnelheid. Noch de spoelingkoek, noch de
skin kon bij doorgaande verhoging van de
stroomsnelheid in zijn geheel worden verwijderd. Wel bleek bij diverse proeven, dat
door toevoeging van Calgon (handelsnaam
voor Na-hexametafosfaat) een verdere verlaging kon worden bewerkstelligd van de
grootte van de skin. Deze werking is toe te
schrijven aan de dispergerende eigenschappen van het complexe fosfaat-ion. Een
soortgelijke werking, alhoewel in veel mindere mate, gaat ook uit van chloorbleekloog, dat in de waterleidingwereld veel toepassing vindt als desinfectiemiddel.
Een uitvoeriger verslag van dit laboratoriumonderzoek kunt u vinden in het jaarverslag
van 1975 van de Dienst Grondwaterverkenning TNO.
Ten einde de resultaten van het laboratoriumonderzoek te kunnen toetsen aan praktijkgegevens werd in samenwerking met
een waterleidingbedrijf een onderzoek uitgevoerd naar het effect van sectiegewijs
schoonpompen op decapaciteit van een aantal putten. De bedoeling was om een verband te leggen tussen de gevonden laboratoriumresultaten (afname van skin bij grotere
stroomsnelheid bij schoonpompen) en de
verbeterde capaciteit van de putten na het
sectiegewijs schoonpompen. Jammer genoeg
werden de putten niet met spoeling geboord
maar met schoon water. De resultaten van
het onderzoek lieten bij geen van de vier
putten ook maar enige verbetering zien in
de relatie tussen het debiet en de afpomping.
Een zeer aannemelijke verklaring hiervoor
is, dat de skin wèl bij alle putten aanwezig is,
maar ondanks de hoge stroomsnelheid niet
kon worden verwijderd. Vanwege de afwezigheid van een goed afpleisterende spoeling drong klei uit de spoeling, afkomstig
van aangeboorde kleilagen, overeenkomstig
het bovenstaande, in rijke hoeveelheden vèr
de formatie binnen, waardoor de verwijdering zeer moeilijk werd.
Ondanks het povere resultaat van de veldexperimenten lijkt het evenwel zeer de
moeite waard om dit onderzoek te herhalen
en dan met een bentonietspoeling, waarmee
dan niet alleen gegevens over de skinfactor
kunnen worden verkregen, maar ook over
het nut van sectiegewijs schoonpompen, want
dat is en blijft een kostbare aangelegenheid.
Tevens zou het dan aanbeveling verdienen
speciale putproeven uit te voeren, zowel
vóór als na het sectiegewijs schoonpompen;
putproeven waarmee een idee verkregen kan
worden van de grootte van de skinfactor.

De theoretische achtergronden van laatstgenoemde putproeven, welke bestaan uit een
pomp- en een stopperiode, zijn vorig jaar
binnen het kader van de Werkgroep Onderzoek Boringen bestudeerd. Er zijn nog te
weinig betrouwbare proeven in het veld uitgevoerd, waardoor te weinig praktijkvoorbeelden voorhanden zijn. Het principe
bestaat hierin, dat van de totale grootte van
de afpomping in een pompput de component wordt bepaald die wordt veroorzaakt
door de onttrekking van het debiet uit het
watervoerend pakket, wanneer dit pakket in
zijn geheel niet verontreinigd zou zijn.
Het verschil tussen de werkelijke gemeten
afpomping en deze component is dan gelijk
aan de verliezen ten gevolge van het skineffect of verstoppingen. U ziet dus dat niet
alleen de verliezen worden bepaald, welke
veroorzaakt worden door spoelinginfiltratie
en spoelkoekrestanten, maar alle verliezen
veroorzaakt door afwijkingen in de doorlatendheid rondom de pompput, waar
natuurlijk ook later ontstane verstoppingen
onder kunnen vallen. Uiteraard dient wel
de gemeten afpomping in de pompput te
worden gecorrigeerd voor de wrijvingsverliezen in filter en stijgbuis. Beter is uit te
gaan van de peilingen aan waarnemingsfilters die in de omstorting zijn geplaatst.
Laten we ons gemakshalve beperken tot
onttrekking van grondwater door middel van
een pompput uit de totale dikte van een
watervoerend pakket, dat van onder en
boven is afgesloten door ondoorlatende kleilagen. Wordt vanaf een tijdstip t = o
plotseling een constant debiet Q aan de laag
onttrokken, dan kan de stijghoogtedaling
in de laag worden berekend volgens:
Q
s=

2,25 kDt
In

4 7T k D

r2 •S

Vullen wij voor r de boorgatstraal in dan
is de stijghoogtedaling in de omstorting gelijk aan:
Q
s=

2,25 kDt
In

4 7r k D

r 0 2 •S

mits voldaan wordt aan de voorwaarde, dat
geen skineffect optreedt.
U ziet in de formule een t staan en wel
achter het ln-teken, hetgeen betekent, dat
de stijghoogtedaling afhankelijk is van de
tijd. Zouden wij oneindig lang pompen dan
zien wij al vlug, dat ook de stijghoogtedaling oneindig groot wordt. In de praktijk
gebeurt dit niet, omdat altijd voeding van
aangrenzende pakketten optreedt, waardoor
vroeg of laat, afhankelijk van de hydraulische weerstand van de scheidende kleilagen,
een stationaire toestand ontstaat. De formule
heeft dus een zekere begrenzing en mag
alleen worden gebruikt zolang de invloed

Afb. 5 - Schematische weergave van het stijghoogteverloop bij een pomp- en stopproef.

van deze voeding nog niet merkbaar is.
Zouden wij voor t nul invullen, dan zien wij
dat ook hier wat hapert, want In (0) = — oo
waardoor ook de afpomping — oo zou
worden. Het blijkt dan ook, dat de formule
alleen gebruikt mag worden zolang geldt,
dat de term achter het ln-teken groter is dan
een bepaalde waarde.
Berekening laat zien dat hieraan wordt voldaan, zodra t groter is dan 1 0 3 tot 10 2 sec.
In de praktijk zullen wij daarom ook nooit
met deze begrenzing van de formule te
maken hebben.
Zou er wel sprake zijn van een skineffect,
dan wordt de formule nog uitgebreid met
een extra term s skin . Deze term is onafhankelijk van de tijd omdat mag worden aangenomen, dat in het gebied van verontreiniging en verstopping, vanwege de beperkte
omvang, binnen enkele ogenblikken een
stationaire stromingstoestand wordt bereikt,
zodat in dat geval geldt:

De resterende verlaging s r is volgens dit
principe gelijk aan het verschil in afpomping, veroorzaakt door onttrekking van een
debiet Q vanf het tijdstip t = 0 en veroorzaakt door injectie van hetzelfde debiet Q
vanaf het tijdstip t = tp waarbij t p het moment is,waarop het pompen wordt gestaakt.
In formule levert ons dat op:
f

-ln2

r„ • S

Deze formule wordt in de geohydrologie
vaak gehanteerd ter bepaling van de kDwaarde van het watervoerend pakket;
immers bij het uitzetten van de afpomping
s versus log t zal, overeenkomstig de formule, een rechte lijn ontstaan, waarvan de
helling bepaald wordt door de kD-waarde.
Uit de helling van de lijn kan eenvoudig
de grootte van de kD-waarde worden berekend. Maar de formule herbergt meer
mogelijkheden. Is eenmaal de kD-waarde
bepaald, dan ziet u dat door invulling van
de formule, ervan uitgaande dat de grootte
van de bergingscoëfficiënt S binnen redelijke grenzen bekend is of geschat kan worden, eenvoudig de grootte van s skin eruit
rolt. Voorwaarde is wel, dat een s- en twaarde wordt ingevuld van een punt dat op
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de rechte gelegen is, die door de meetpunten
is getrokken.
Wij zien dus, dat door middel van een zeer
eenvoudige putproef: de bepaling van de
grootte van de afpomping met de tijd (en
deze tijd hoeft meestal niet langer te zijn
dan één uur) een inzicht verkregen kan worden niet alleen van de kD-waarde maar óók
van de skinfactor. Als enig bezwaar tegen
de proef geldt, dat vaak de handhaving van
een constant debiet moeilijkheden oplevert.
Schommelingen van =fc 10 % in het debiet
zijn niet denkbeeldig en dus ook niet in de
afpomping en dit leidt ertoe, dat in de
praktijk de rechte lijn door de meetpunten
vaak niet erg betrouwbaar is.
Het is daarom erg gelukkig dat ook de
resterende afpomping (dus de afpomping
nadat de produktie is gestaakt) belangrijke
informatie verschaft over de grootte van de
kD-waarde. Een belangrijk voordeel van de
meetresultaten gedurende de stopperiode is,
dat deze géén schommelingen vertonen. Het
debiet is namelijk exact gelijk aan nul!
De resterende afpomping na beëindiging
van de pompperiode kan worden berekend
door gebruikmaking van het superpositiebeginsel (zie afbeelding 5).

Q

tp + A t

sr =

In
4 7!-kD

At

De term s skin komt niet meer voor in de
formule. Het blijkt dus, dat het verloop van
de resterende afpomping niet door de
grootte van skin wordt beïnvloed, waaruit
wij dan de conclusie kunnen trekken, dat
het verloop hetzelfde is, of de put nu wèl of
niet verstopt is. Eigenlijk is dat niet zo verbazingwekkend. Zodra de produktie wordt
gestaakt, wordt de stroming rondom de put
nagenoeg tot stilstand gebracht, waardoor
de extra wrijvingsverliezen wegvallen.
Met de afleiding van de laatste formule is
andermaal een stuk gereedschap verkregen
om de kD-waarde te bepalen. Bij het uitzetten van deresterende afpomping s r versus
tp+ At
de log uit

zal wederom een rechte
At

niet alleen in het belang van het geohydrologisch onderzoek, maar eveneens in het
belang van de techniek van de grondwaterwinning.
Tot slot zou ik bij deze putproeven willen
opmerken, dat ik nogal nonchalant met de
begrippen skin en skinfactor ben omgesprongen. Onder skin wordt in feite het
daadwerkelijke verlies aangeduid in m of
cm waterkolom; onder de skinfactor wordt

vto*>stofw«cu 1

. «»ut

f

in m*t«rs

(2 ir kD)

eigenlijk verstaan: F.

kin

welke factor dimensieloos is.Wilt u meer
weten over deze materie dan kan ik u aanraden de bijlage in het jaarverslag over 1976
van de Dienst Grondwaterverkenning TNO
erop na te slaan; u zult daar tevens een
literatuurverwijzing in aantreffen.
Ik kan me voorstellen, dat de lezer zich afvraagt of het skineffect in de praktijk inderdaad van die orde van grootte is,dat zoveel
aandacht gerechtvaardigd is.Het is mij nog
steeds niet duidelijk of in de praktijk dit
effect, dat zich slechts zeer moeilijk in het
veld direct Iaat meten, van onmiskenbare
invloed is op de capaciteit van een pompput.
Ondanks de zeer vele aanwijzingen, dat het
wel zo is,isnog nooit een overtuigend bewijs
geleverd. Uitgebreide veldexperimenten,
waarbij de zo juist beschreven putproeven
veelvuldig uitgevoerd dienen te worden,
zullen echter wellicht een tip van de sluier
rondom het skineffect kunnen oplichten.
Voor de Werkgroep Onderzoek Boringen
derhalve genoeg werk aan de winkel en
hopelijk ook voor diverse waterleidingbedrijven, die in samenwerking met de Werkgroep hun aandacht op dit probleem willen
richten.
Afb. 6 - Het drukopbouwverloop van produktieperiodes. Pompproeven uitgevoerd in de Deepwell Naarden 500m (februari 1974).

dienen te ontstaan, waarvan de helling eveneens door de kD-waarde wordt bepaald en
die bovendien gelijk is aan de helling van de
lijn uit de plot van s tegen log t.
Door beide te maken, eventueel op transparant papier, kan de meest verantwoorde
rechte worden getrokken en de meest betrouwbare kD-waarde worden bepaald. Invulling van deze kD-waarde in eerstgenoemde formule geeft dan de grootte van
de skin. In afbeelding 6 worden de resultaten gegeven van twee stopproeven. De gevonden k-waarde (hier uitgedrukt in Darcy)
komen goed met elkaar overeen. De skinfactor (hier S-waarde) ligt bij de eerste produktieproef iets hoger dan bij de tweede.
Met de bestudering van de theoretische
achtergronden van de korte pomp- en stopproeven stond het de Werkgroep voor ogen,
na te gaan in hoeverre deze proeven betrouwbare resultaten kunnen opleveren voor

de bepaling van geohydrologische grootheden en skinfactor.
Iets wat onvermeld is gelaten is dat uit
de meetresultaten eveneens een indruk
kan worden verkregen van de grootte van
de lekfactor. De lekfactor geeft de mate
aan, waarop voeding plaatsvindt van het
watervoerend pakket en wordt bepaald door
de grootte van de hydraulische weerstand
van de scheidende kleilagen. Het lijkt erop
dat de proeven, mits aan bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld met betrekking tot de
penetratie van het filter in de watervoerende laag en met de grootte van de lekfactor
wordt voldaan, betrouwbare en nuttige
informatie kunnen verschaffen. Naast de
bepaling van de kD-waarde en de lekfactor
lijken de proeven vooral met de bepaling
van de skinfactor hun nut te kunnen hebben
in de vergroting van het inzicht in de conditie of rentabiliteit van een pompput. De
korte pomp- en stopproeven zijn daarom

• •

•

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-

IR. C. G. E. M. VAN BEEK
KIWA NV

IR. M. C. BRANDES
RID

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.

2. Putverstopping
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
in het niveau van de waterspiegel in de put
tijdens bedrijf en in rust. Het verschijnsel

tijdens bedrijf

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

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

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
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.
3. Vormen van putverstopping
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 purten 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 1x10001
afpomping (m)
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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

F, F.r,"r°%f'

F,

Fe Fe Fe Fe Fe
Fe Fe
Fe Fe Fe Fe
Fe Fe FeFeFe Fe Fe Fe
Fe Fe Fe Fe Fe Fe

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.
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plaatst naar de afvoerleidingen. Alhoewel
het mogelijk lijkt de verstopping van de put
op deze wijze zeer te vertragen, zal de
voorgestelde constructie alleen aantrekkelijk
zijn indien de afvoerleidingen gemakkelijker
zijn schoon te maken dan de put zelf. De
voorgestelde constructie lijkt het meest
belovend bij continue onttrekking.

Regeneratie_yan de put
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Afb. 5 - Regelmatig uitgevoerde regeneratie van put 72-23 op pompstation Holten (WMO).

Ook combinaties van mechanische en chemische regeneratie komen voor. De WMO
heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij het
zuur in de put wordt gebracht en vervolgens
wordt gejutterd. Dit jutteren is volledig
geautomatiseerd. Na afloop wordt de put
schoongepompt en in gebruik genomen.
In afbeelding 5 zijn de resultaten van de
regeneraties van verreweg 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 de put 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, die op dit moment worden
onderzocht, zijn het installeren van een
binnenhuis in het putfilter en het plaatsen
van putten met het filter op verschillende
diepten. De experimenten met de gescheiden
onttrekking door het installeren van een
binnenhuis zullen op het pompstation
Kieftenvlak (PWN) worden uitgevoerd. De
constructie is aangegeven in afbeelding 6.
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 het
ijzer wordt dus van de filterspleten ver-

e!OH) 3

*

Q (naar zuigleidinq)

binnenbuis
stijgbuis
centreer
beugels

rubber
flappen

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

Experimenten met gescheiden onttrekking
met behulp van verschillende putten worden
uitgevoerd op het pompstation Holten
(WMO). De opzet van het experiment is
aangegeven in afbeelding 7. Hierbij is het
filter van een diepe 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 en de verdeling
van het ijzerbevattende water en zuurstofbevattende water over de formatie.
Het onderzoek in Duitsland heeft daar
geleid tot de opvatting dat de beschreven
vorm van verstopping voorkomen zou
kunnen worden door de putten periodiek
dan wel continu te chloren (Krems, 1972,
DVGW, 1970). Aangezien door chloren
alleen de ontwikkeling van de microorganismen wordt tegengegaan, lijkt een
volledige preventie op deze wijze niet
mogelijk. Er kunnen zich nog wel chemische
neerslagen van ijzeroxiden vormen die
aanleiding tot putverstopping kunnen
geven, al zal het verloop van de verstopping worden vertraagd. Afweging van de
kosten van chloring tegen de baten van de
toename van het regeneratie-interval zal
moeten aangeven of de methode zinvol is.

5. Verstopping van putten ten gevolge
van anaerobe mikrobiologische processen

*$.'. ^

Fe" Fe Fe Fe^ Fe^

^

5.1. Beschrijving
Tijdens het onderzoek is een vorm van
putverstopping waargenomen die in de
literatuur nog niet diepgaand is beschreven.
Deze vorm wordt gekenmerkt door de
afwezigheid van een filterweerstand. Hij is
tot nu toe waargenomen bij putten in een
anaëroob milieu, waar sulfaatreductie op
kan treden.

Fe./ Fe ?e^ Fe ^Fe
ondoorlatende basis

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

Door sulfaatreducerende bacteriën (Desulfovibrio spp) wordt sulfaat omgezet in
sulfide. Het gevormde sulfide kan met het
in oplossing aanwezige ijzer neerslagen
van ferrosulfide vormen. De genoemde
processen kunnen als volgt worden uitgeschreven (de vorming van een vaste fase
wordt door (s) aangegeven):
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Afb. 8-Verloop van de concentratie van chloride en sulfaat tijdens schoonpompen vanput 10ophet
pompstation Bergambacht (GWM) na regeneratie met chloorbleekloog.
2- Desulfovibrio

4 CH3—CO—COOH + S 0 4
pyrodruivenzuur
Fe 2 + + S 2 • FeS (s)
ferrosulfide

+ 4 CH 3 — COOH +4 C 0 2
azijnzuur

Tijdens het schoonpompen van eenputna regeneratie met chloorbleekloog zijn regelmatig monsters water genomen voor chemische analyse. De resultaten vande chemische
analyse zijn weergegeven in afbeelding 8.
De zeer hoge chlorideconcentratie isafkomstig van hetuitgewerkte chloorbleekloog;
de eveneens zeer hoge sulfaatconcentratie kan alleen verklaard worden door de oxidatie
van sulfide tot sulfaat:
2 FeS (s)+9C I O - + 5 H 2 0
ferrosulfide
hypochloriet

2 Fe(OH) 3 (s) +9 Cl
ijzeroxide

Omtrent deoorzaak vandeverstopping is
het volgende model opgesteld. Zoals reeds
beschreven bij deverstopping door ijzeroxiden en biomassa neemt, door het onttrekken vanwater aaneenput,hetvoedselaanbod rond deze putsterk toe. Microorganismen, waarvoor de milieu-omstandigheden gunstig zijn, kunnen vandit
vergrote voedselaanbod gebruik maken, en
zich massaal gaan ontwikkelen. In eenzeer
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 vandeput ontwikkelen aangezien
zij anders uit de formatie zouden worden
uitgespoeld.
Deze veronderstelling is in overeenstemming
met de afwezigheid vaneen filterweerstand.
Dit duidt erop dat,althans ter hoogte
van de buitenpeilbuis, deverstopping zich
verder dan deze peilbuis van deputaf
bevindt. Deze situatie is schematisch in
afbeelding 9 weergegeven.
Het feit datbijdebehandeling met chloorbleekloog sulfaat wordt gevormd bewijst
dat in de directe omgeving vandeput
sulfide aanwezig is. Sulfaatreductie is
echter eenproces dat ookvannature inde
watervoerende formatie kan plaatshebben.
Het onderzoek richt zich thans op de vraag

+ 4H + +2 S 0 4

in hoeverre het aangetoonde sulfide totde
verstopping bijdraagt. Wellijkt het waarschijnlijk dat microbiologische activiteit
een rol speelt bij deze vorm van verstopAfb. 9-Schematische aanduiding vande plaats
waar de verstopping tengevolge vananaerobe
mikrobiologische processen zich bevindt.
Bij toenemende verstopping blijft de fllterweerstand nihil.
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Afb. 10-Spontane gedeeltelijke regeneratie van
put 2 op het pompstation Bunnik (WMN).

ping. Eenaanwijzing hiervoor kan worden
gevonden inwaarnemingen dat verstopte
putten door stilstand spontaan gedeeltelijk
regenereren. Dit verschijnsel wordt door
metingen in afbeelding 10 geïllustreerd.
Deze vorm vanputverstopping istotnu
toe waargenomen in putten dieinhet
rivierengebied water aan het ondiepe watervoerende pakket onttrekken. Het door deze
putten onttrokken water isinderdaad zeer
anaëroob. Mogelijk komt deze vorm van
putverstopping ookvoor in diepe putten.
5.2. Regeneratie
Aangezien deverstopping zich buiten de
put in de omstorting ofde 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 («s 1,2) zakt het naar beneden
en bewerkt zodoende het gehele filter. De
in depraktijk toegepaste hoeveelheid
chloorbleekloog bedraagt 40à1001 per
meter filter. Essentieel is tijdens en vooral
na het inbrengen vanhet chloorbleekloog,
water toete voegen om op deze wijze het
regeneratiemiddel ter plaatse vande
verstopping te brengen. Indien mende
beschikking heeft over een compressor
wordt aangeraden te jutteren. Tijdens het
schoonpompen van deput moet uiterst
voorzichtig te werk worden gegaan, aangezien het opgepompte water altijd enige
resten van het regeneratiemiddel zal bevatten. Na het schoonpompen kan deput
weer in bedrijf worden genomen.
In afbeelding 11 zijn deresultaten samengevat vanderegeneraties die,metmedewerking vandeWerkgroep, met chloorbleekloog zijn uitgevoerd. Er blijkt een
globale trend aanwezig te zijn waarbij het
resultaat bij ernstig verstopte putten
achterblijft, ookalisderelatieve toename
in het specifiek debiet groot. Bovendien
moet hierbij nogbedacht worden dathoe
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s p e c i f i e k debiet voor regeneratie
s p e c i f i e k d e b i e t bij o p l e v e r i n g
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Afb. 13 - Keuze bij putverstopping: regeneratie van de verstopte put dan wel vervanging door een
nieuwe.
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).
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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
13is 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
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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Mogelijkheden van infiltratie door middel van persputten

Sinds 1970 wordt het persputonderzoek
uitgevoerd onder auspiciën van de Werkgroep Persputten, een werkgroep van de
KIWA-commissie Infiltratie. De technici
van de duinwaterleidingbedrijven hebben
de aanzet tot het persputonderzoek gegeven
en dat is niet verwonderlijk. Om dit duidelijk te maken wordt verwezen naar de
afbeeldingen 1 en 2 die zeer geschematiseerd de duinwaterproblematiek weergeven.
In afbeelding 1is aangegeven de zoetwaterlens met het bollend freatische vlak, ontstaan door de eeuwenlange inzijging van

Afb. 1.

IR. B. BULTEN
VEWIN

kunstmatige aanvulling op de neerslag van
voorgezuiverd rivierwater.
Zoals in afbeelding 2 valt te lezen vindt
deze infiltratie plaats door middel van
open kanalen in het bovenduinpakket. Het
vóórkomen van de min of meer goed
ontwikkelde weerstandslagen maakt het
noodzakelijk om in het bovenduinpakket,
waar de infiltratie plaatsvindt, tevens de
winningsmiddelen te plaatsen. Hierdoor
speelt het hele infiltratiegebeuren zich af
in een relatief ondiep pakket, waar de mogelijkheden van berging en voorraadvorming
beperkt zijn. En omdat voor de infiltratie
gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater, omgeven met de risico's van calamiteuze verontreiniging, is het gewenst
dat in noodgevallen ook de voorraden in
het middeldiepe en diepe pakket zouden
kunnen worden beïnvloed.

de nuttige neerslag. Een hydrologisch
verschijnsel dat voor het eerst werd beschreven door Badon-Ghijben. Tevens zijn
schematisch het voorkomen van twee semi
permeabele lagen aangegeven.
De duinwaterwinning kon eenvoudig beginnen met het aanleggen van drainerende
kanalen. Met de groei in de waterbehoefte
moesten de kanalen steeds dieper worden
en uiteindelijk ontkwam men er niet aan
om met behulp van putten in het middeldiepe en diepe pakket het water te winnen.
Op het moment dat de onttrokken hoeveelheid duinwater groter wordt dan in het
gebied aan nuttige neerslag infiltreert, wordt
het dynamisch evenwicht verstoord en zal
de intering op de zoetwatervoorraad
optrekking van zout water tot gevolg
hebben.
De instandhouding van de waterwinplaats
vraagt dan om additionele maatregelen,
welke zoals u weet gevonden werden in de

Aanvulling van deze voorraden van bovenaf
is vanwege het voorkomen van weerstandbiedende lagen een zeer tijdrovende
zaak, waarbij in decennia moet worden
gerekend. Daardoor kan de diepe voorraad
duinwater slechts in zeer beperkte mate
worden aangesproken.

Afb. 2.

Uit een oogpunt van voorraadbeheer zou
het zeer gewenst zijn indien rechtstreeks
de potentialen in het middeldiepe en diepe
pakket zouden kunnen worden beïnvloed.
D.w.z. dat daaruit onttrokken hoeveelheden water snel kunnen worden aangevuld.
Indien het mogelijk zou zijn met behulp
van persputten het middeldiepe en diepe
pakket te voeden, zou aan de eerdergenoemde wens van voorraadbeheer kunnen
worden voldaan. D.w.z. snelle aanvulling
van de aangesproken voorraad.
Voorts zijn in afbeelding 3 nog een aantal
andere aspecten genoemd die van invloed
zijn op de beoordeling of de toepassing
van persputten een bijdrage kan leveren
aan de oplossing van vraagstukken bij de
waterwinning en anderszins:
— het direct beïnvloeden van de grondwaterstand door persputten wint veld,
zoals bijvoorbeeld toegepast om de negatieve effecten van bronbemalingen van
bouwpunten teniet te doen;
— voorraadvorming met name in de duinen
Afb. 3.

3

2

Infiltratie d.m.v. persputten

Aspecten die worden beïnvloed:
— Grondwaterstand
— Voorraadvorming
— Veiligheid
— Benutten diep zoetwater
— Cap. vergroting produktiemiddelen
— Tegengaan zoutindustrie
— Kwaliteitsverbetering
— Planologie natuurbeheer
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door het verdringen van zout water kan
met persputten verwezenlijkt worden;
— de veiligheid van de drinkwatervoorziening is ten zeerste gediend indien voorraadvorming kan plaatsvinden onder
afsluitende lagen;
— het benutten van honderden miljoenen
m 3 zoet diep duinwater kan worden overwogen, mits aanvulling van deze watervoorkomens technisch mogelijk is;
— door middel van persputten kan de
capaciteit van bestaande produktiemiddelen
worden vergroot door bijvoorbeeld in
tijden van laag verbruik water in de grond
te bergen om het in tijden van hoog verbruik weer te benutten;
— het tegengaan van zoutintrusie;
— de kwaliteitsverbeteringen die het water
bij bodempassage ondergaat zijn aspecten
die ook bij de beoordeling over de wenselijkheid of persputten moeten worden
toegepast een rol spelen.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat
de toepassing van persputten mede een
bijdrage kan leveren bij een harmonische
inpassing van infiltratiewerken in het landschap.
Geconcludeerd kan worden dat het in verschillende omstandigheden aantrekkelijk
zou kunnen zijn om persputten toe te
passen. Hierbij dient dan tevens de vraag
gesteld te worden of met behulp van putten
op een economische manier water in de
grond is te brengen en welke problemen
zich hierbij voordoen.
In afbeelding 4 zijn de belangrijkste vraagstukken die moeten worden beantwoord
genoemd.
— Prioriteit bij het onderzoek heeft de
problematiek van de verstopping gehad.
Eerst dient men te weten of en zo ja
onder welke voorwaarden water met behulp
van een put in de grond is te brengen. Ir.
Olsthoorn doet omtrent de resultaten van
het onderzoek op dit gebied op de volgende
bladzijden en in H2O (10) 1977,nr.26 verslag.
Het bergingsvraagstuk en daarmee de vraag
welk deel van het in de grond gebrachte
water weer kan worden teruggewonnen
en welke verliezen er optreden is in onderzoek en zal worden uitgebreid.
— Omtrent de kwaliteitsveranderingen
die het water in de bodem ondergaat is
reeds een goed inzicht verkregen.
— Bij de terugwinning van het water zal
aandacht aan de verstopping moeten worden
besteed en dienen de voor- en nadelen van
dual dan wel single purpose putten te
worden onderzocht.
— Voor de toekomst zal met name de
aandacht van de Werkgroep gericht moeten

Infiltratie d.tn.v. persputten
Doel van het onderzoek:
tot oplossing brengen van het
— Verstoppingsvraagstuk
— Bergingsvraagstuk
— Kwaliteitsvraagstuk
— Terugwinningsvraagstuk
— Technische uitvoering
— Ontwerpnormen en kosten
Afb. 4.

zijn op het onderzoek van een projekt
op technische schaal waarbij een kostenevaluatie niet mag ontbreken.
Het geheel overziend mag worden gesteld
dat de bereikte resultaten zeker met betrekking tot het voorkomen van verstopping
van infiltratieputten veelbelovend zijn.
Hoewel hiermee inzicht is verkregen in de
voorwaarden waaronder het mogelijk is
om door middel van een put water in de
grond is te brengen, mag daaruit niet
geconcludeerd worden dat de overige
vraagstukken, vooral als die samenhangen
met een projekt op technische schaal, ook
zijn opgelost. De Werkgroep hoopt dat
over enige jaren hierin meer inzicht is
verkregen opdat dan geconcludeerd kan

De samenstelling van de werkgroep Persputten is als volgt:
voorzitter: ir. B. Bulten, VEWIN;
secretaris: ir. T. N. Olsthoorn, KIWA NV;
leden:
ir. C. van den Akker, Gemeentewaterleidingen (Amsterdam);
ir. C. G. E. M. van Beek, KIWA NV;
ir. M. C. Brandes, Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening;
drs. F. A. M. Claessen, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging Distr. Noord;
ing. J. Duyve, Gemeentewaterleidingen
(Amsterdam);
ing. J. P. J. Krabbendam, Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken NV, IJmuiden;
drs. J. van der Laan, Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland;
ir. J. van Puffelen, Duinwaterleiding van
's-Gravenhage;
ir. H. Tuinzaad, Duinwaterleiding van
's-Gravenhage;
ir. R. J. Wildschut, Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.

worden dat het toepassen van persputten
met name een mogelijkheid zal kunnen zijn
voor een intensief gebruik van de diepe
duinwatervoorraad.
In de afgelopen jaren is gezamenlijk
gepoogd een nieuwe techniek te ontwikkelen
waarbij op vele gebieden kennis is opgedaan. Deze kennis zal niet uitsluitend bij
infiltratie in de duinen, maar ook elders
goede toepassing kunnen vinden. In situaties waarbij bestaande of nieuwe grondwaterwinningen in conflict kunnen komen
met andere belangen, zou kunnen blijken
dat compenserende maatregelen door middel van open infiltratie dan wel persputten
een goede oplossing bieden.
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Persputten, één met en één zonder verstopping

van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
behandeld. Deze putten kunnen, gezien de
voorzuivering van het van de Lek afkomstige injectiewater, als twee uitersten
worden opgevat.

1. Inleiding
Mijn voorganger, ir. B. Bulten, heeft u
duidelijk gemaakt welke mogelijkheden
persputten voor de waterleidingwereld
bieden. En veel buitenlandse ervaringen
tonen ons dat toepassing op bedrijfsschaal
mogelijk is. Maar voordat u nu zelf met
persputten aan de gang gaat, dient u zich
te realiseren dat verstopping als een zwaard
van Damocles boven elk persputtenproject
hangt. Praktisch alle missers op dit gebied
zijn aan dit euvel te wijten.
Vandaar dat de Werkgroep Persputten zich
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4. De persput bij Hoogovens
De werkgroep begon haar onderzoek met
een oude winput bij Hoogovens. Doel was
vooral het opdoen van ervaring met persputinfiltratie, te zien hoe snel de put verstopt, waarom hij verstopt en op welke
manier de verstopping onder de knie kan
worden gekregen.
Andere doelstellingen laat ik hier buiten
beschouwing.

IR. T. N. OLSTHOORN
KIWA NV

steeds voor een belangrijk deel op deze
problematiek gericht heeft, en vandaar dat
ik me vanmiddag hiertoe zal beperken.
Het onderzoek vindt plaats door en met de
bedrijven en instellingen die een proefput
exploiteren, dit reeds deden of nog zullen;
onder auspiciën van de Werkgroep Persputten. Deze bedrijven en instellingen zijn
in de Werkgroep vertegenwoordigd, evenals
het KIWA dat de algemene coördinatie
verzorgt.
Een handleiding waarin staat hoe je persputten moet toepassen, hoe je ze moet
maken, hoe je ze moet bedrijven en welk
water je erin moet stoppen is het uiteindelijke doel van het onderzoek. Of we ooit
in staat zullen zijn een alles omvattend
eindrapport samen te stellen is echter maar
zeer de vraag. Wel doen we met onze
huidige projecten een hoop bruikbare ervaring op, waarmee we in staat zullen zijn om
voor een aantal Nederlandse omstandigheden aan te geven wat de mogelijkheden
zijn, en waarmee we in de meeste situaties
de weg zullen weten te vinden die naar
succesvolle toepassing leidt.

2. Verstopping en weerstand (afb. 1)
Onder weerstand verstaan we de waterstand
in de put of de peilbuis in zijn omstorting
verminderd met die in een peilbuis op korte
afstand, met filter in hetzelfde watervoerende pakket, bij een bepaald debiet en
temperatuur van het injectiewater.
De zo gedefinieerde weerstand, die wordt
uitgedrukt in mWk/(m 3 /h) bij t °C, kan
worden verdeeld in een stuk dat het gevolg
is van de eigenschappen van de formatie en
de plaats van put en waarnemingsput, en
een ander stuk dat het gevolg is van de

De put werd gevoed met WRK-water uit
Jutphaas. Dit is Lekwater dat in die tijd
alleen een snelfiltratie en een transportchloring in Jutphaas onderging, waarna het
naar o.a. Hoogovens werd gepompt.

Afb. 1-Weerstand vaneen persput (mwk\(m3\h)).
verstopping. De verstopping treedt hoofdzakelijk op door afzetting van materiaal op
de boorgatwand, doch soms gaan ook de
filterspleten en de omstorting dichtzitten.
De verstopping in filterspleten en omstorting kan worden gescheiden van die op de
boorgatwand en in de formatie, door zowel
het verloop van hi als dat van ho te volgen
(afb. 1).
3. Het persputtenonderzoek
Voor ons onderzoek hebben we momenteel
de beschikking over 5 projecten waarvan er
één in '74 is beëindigd (tabel I). Elk project
TABEL I -Overzicht projecten.
Plaats

Periode

1.
2.
3.
4.
5.

'70-*74
v.a. '73
v.a. '74
v.a. '75
v.a. '76

Hoogovens
Den Haag
Den Haag
Castricum
Vogelenzang

Water
WRK (oud)
Drinkw. Den Haag
Proefinst.
Andijks drinkwater
WRK (nieuw)

is een persput die gevoed wordt met een
bepaalde kwaliteit water en die op een
bepaalde manier wordt of is bedreven.
Bij elk project kunnen conclusies worden
getrokken die weer worden gebruikt bij de
andere. Uit het geheel zullen zo algemeen
mogelijke conclusies moeten worden gedestilleerd.
Hierna worden slechts de persput van
Hoogovens en de drinkwaterinfiltratieput

Continue infiltratie
Aanvankelijk werd continu geïnfiltreerd.
Het debiet bedroeg 16,7 m 3 / h ofwel 400
m 3 /dag (afb. 2).
De weerstand in de put liep steil op en na
3 maanden werd de put schoongepompt.
Dit gebeurde met globaal het dubbele
debiet. Door het schoonpompen werd de
weerstand gedeeltelijk weggenomen. Nadat
de infiltratie was hervat liep de weerstand
opnieuw steil op. Wordt de correctie voor
de temperatuur toegepast (zie de sterretjes
in de grafiek) dan blijkt de curve zowel
voor als na het schoonpompen ongeveer
even steil te verlopen.
Op 28 januari 1971 werd de infiltratie
gestaakt en vanaf 9 februari werd water aan
de put onttrokken met hetzelfde debiet als
waarmee voorheen is geïnfiltreerd. Ook nu
weer nam de weerstand momentaan een
heel stuk af. Maar wat vooral ook opvalt is
Afb. 2-h2 (zieafb. 1), waarnemingsput op40 m
afstand. Bijterugwinning omgeklapte curve.
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de voortgaande weerstandsdaling tijdens de
terugwinproef. Ten opzichte van de schone
put was de weerstand na 4 maanden pompen
nog zo'n 75 cm hoger, terwijl dit aan het
eind van de infiltratieperiode in januari zo'n
7 m beliep.
Tot op dit moment kan men concluderen
dat het gefiltreerde Lekwater niet geschikt
is voor continue infiltratie. Anderzijds zou
men kunnen concluderen dat het wellicht
mogelijk is een persputsysteem te maken
met dual-purpose-putten, waarbij dit water
wordt gebruikt. Dit zijn putten die zowel
voor infiltreren als terugwinnen worden
gebruikt. De putten verstoppen dan tijdens
het infiltratieseizoen (waarin dan misschien
nog een paar keer kort moet worden gepompt) maar regenereren vanzelf tijdens
het produktieseizoen als het geïnfiltreerde
water door dezelfde putten wordt teruggewonnen.
De oorzaak van verstopping bij de Hoogovens lag duidelijk in het slibgehalte van
het WRK-water. Dit slibgehalte varieerde
tussen de 1,5 en 5 mg/l. De weerstand
uitgezet tegen het totaal gewicht aan ingebrachte slib gaf vrijwel steeds een recht
verband.
Discontinue infiltratie
Nu continue infiltratie met dit water niet
mogelijk was gebleken werd besloten te
onderzoeken in hoeverre de weerstand laag
gehouden kan worden als de put regelmatig
wordt schoongepompt. Na wat experimenten
vooraf werd vanaf september 1971 2x per
week gedurende 31 uur geïnfiltreerd.
Na elke injectie werd teruggepompt met
60 m 3 /h, zijnde bijna 4 x het infiltratiedebiet
(afb. 3).Tijdens het experimenteren voorheen had het schoonpompdebiet steeds
20 m 3 / h bedragen. De schoonpompduur
bedroeg 30 minuten.
Aanvankelijk gaf de debietsverhoging een
aanzienlijke verbetering van de weerstand
Afb. 3 - Globaal weerstandsverloop na schoonpompen.
PERSPUT

HOOGOVENS

30—*f

15min

20-»|*—60m3/h

Ay>5-verhoging inde put. 5 min na
start van elke injectierun.

TUT1

na schoonpompen, maar deze was niet
blijvend. Tussentijdse verkorting van de
schoonpompduur van 30 tot 15 minuten
veranderde niets aan het beeld. (Gebleken
was dat na 15 minuten geen zwevende stof
meer werd afgevoerd).
Opzienbarend is de geweldige weerstandsafname die in mei 1972 optrad zonder dat
iemand iets speciaals had gedaan. Dit
vreemde verschijnsel trad in mei 1973 weer
op. De weerstandsval bedroeg toen 1,60 m
bij het normale infiltratiedebiet. Dit terwijl
kort tevoren pogingen van een boorondernemer waren mislukt om de put te reinigen
door met geweld, sectiegewijs, water in de
omstorting te spuiten, onder gelijktijdig
zuigen en borstelen.
Gezien het falen van het schoonspuiten
van de put zat het verstopte materiaal op
een plaats waar de straal zijn kracht kwijt
is. Dit is vermoedelijk op de boorgatwand
of nog verder.
Verder blijken andere factoren in het spel
te zijn die meer invloed hebben dan alle
mechanische reinigingsmethoden bij elkaar.
Wat deze invloed is weten we niet. Wel is
een feit dat deze dalingen vielen in een
periode dat de temperatuur van het WRKwater steil opliep. Waarschijnlijk hebben
kleinere of grotere micro-organismen hier
wat mee te maken. Het is immers praktisch
ondenkbaar dat een mechanische verstopping van anorganisch materiaal dat door
allerlei mechanische reinigingsmethoden
niet van zijn plaats te krijgen is, korte tijd
later vanzelf verdwijnt. Niet onderzocht
maar naar men zou mogen verwachten wel
effectief, zou een flinke dosis chloor kunnen
zijn. Een feit is namelijk dat een groot deel
van het ingevoerde materiaal organisch
was, en dat slechts ca. 25 % van het ingebrachte slib door het schoonpompen weer
werd verwijderd. Mede op grond hiervan
mag verwacht worden dat chloring bij deze
put succes zou hebben gehad.
Periode na mei 1973
De periode na mei 1973 is niet goed interpreteerbaar. De infiltratie begon steeds
moeizamer te verlopen en toen de put in
februari 1974 werd gepeild bleek hij volledig verzand. De put was bezweken,
waarschijnlijk door het losschieten van de
klei-afdichting tussen het onderste en bovenste deel van de stijgbuis. Hiermee was het
Hoogovenonderzoek ten einde, nadat
130.000 m 3 WRK-water was geïnfiltreerd.
Conclusies
Uit de resultaten van het onderzoek bij
Hoogovens mag men de volgende conclusies
trekken:
a. T.a.v. de continue infiltratie en het langdurig schoonpompen.

1. Het WRK-water van destijds was ongeschikt om in de persputten te infiltreren.
2. Ter verbetering is allereerst een drastische verlaging van het slibgehalte (destijds
1,5-5 mg/l) noodzakelijk.
3. Schoonpompen geeft momentaan een
flinke, doch zeker niet volledige, verlaging
van de opgebouwde weerstand.
4. Een belangrijke extra verlaging van de
weerstand wordt verkregen door het schoonpompen meerdere maanden achtereen vol
te houden.
5. Gezien het vorige punt, dient men oog
te hebben voor de mogelijkheden die dualpurpose putten bieden. Na in het infiltratieseizoen te zijn verstopt, regenereren zij zichzelf tijdens het terugwinseizoen, waarin zij
langdurig worden bepompt.
b. T.a.v. de infiltratie die frequent wordt
afgewisseld door schoonpompen.
1. Verhoging van het schoonpompdebiet
bood slechts tijdelijke soelaas in de beginfase van het onderzoek.
2. Uiteindelijk kon zelfs een rigoreuze
mechanische reinigingsmethode (spuitklosmethode) de weerstand van de put niet meer
verlagen.
3. Andere verschijnselen (seizoeneffecten),
waarvan ons de juiste toedracht onbekend
is, blijken een veel belangrijkere verlaging
van de weerstand te geven dan de mechanische reinigingsmethode.
4. De verstopping is zeer waarschijnlijk in
belangrijke mate aan organisch materiaal te
wijten geweest, zodat met chemicaliën, en
in de eerste plaats chloor, een grote weerstandsverlaging bereikt had kunnen worden.
5. De drinkwaterinfiltratieput bij DWL
te 's-Gravenhage
Nu bij de Hoogovenput verstopping zo'n
belangrijke factor is gebleken, is besloten
na te gaan of het eigenlijk bij ons wel
mogelijk is, om water via een persput in de
grond te brengen, zonder dat verstopping
optreedt.
Om dit te onderzoeken is bij de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage in maart 1973
een put in bedrijf genomen om een proef
te doen met het beste water dat ter beschikking staat; dat is drinkwater, zo dicht
mogelijk bij het pompstation afgetapt.
Deze infiltratie verloopt wel bijzonder
succesvol (afb. 4). Sinds de put eind maart
1973 in bedrijf is genomen is nog geen verstopping van betekenis opgetreden. De
waterstand in de put is al die tijd slechts
ca. 30 cm opgelopen door verstopping.
In april 1975 is het infiltratiedebiet zelfs
opgevoerd van 40 m 3 / h tot 60 m 3 /h.
Intussen is 1,6miljoen m 3 drinkwater ge-

20

Afb. 4 - Weerstandsverloop bij I mS/h en 10 °C.
Boven h2, onder h1 (afb, 1). Waarnemingsput op
6 m afstand.

infiltreerd.
Deze put heeft wel overtuigend bewezen
dat de putinfiltratie bij ons mogelijk is en
verstoppingsproblemen hierbij niet hoeven
op te treden.
6. Eindconclusie
In het bovenstaande zijn twee putten beschreven, waarvan de eerste ernstig verstopte
en de tweede nagenoeg helemaal geen verstopping ondergaat. Ofschoon men voor
beide putten situaties kan bedenken, waarin
deze op praktijkschaal van nut zouden zijn,
heeft men, wat betreft de voorzuivering
van het injectiewater, hier toch met uitersten te maken. Uit oogpunt van bedrijfszekerheid zal men een voor putfiltratie
bedoeld water verder voor willen zuiveren
dan de enkele snelfiltratie die het gebruikte
WRK-water destijds onderging. Anderzijds
is het niet erg waarschijnlijk dat een zover
voorgezuiverd water als het drinkwater
van Den Haag, dat bovendien al een keer
geïnfiltreerd is geweest, op grote schaal
voor putinfiltratie zal kunnen worden toegepast. Van meer belang is daarom het
zoeken naar die combinatie van bedrijfsvoering van de putten enerzijds en de voorzuivering anderzijds, waarmee de toepassing van persputten op praktijkschaal
mogelijk en aantrekkelijk kan worden.

• •

•

Persputten, opzoek naar dejuiste middenweg

Samenvatting
Dit artikel behandelt de verstopping van
3 experimentele persputten. Het blijkt zeer
moeilijk om oppervlakte-water zodanig te
bereiden dat verstopping achterwege blijft.
Anderzijds kunnen putten al dan niet met
chemicaliën worden schoongemaakt of
schoongehouden. Voor de praktijk zal een
goede middenweg tussen regeneratiewerkzaamheden en voorbehandeling de meeste
kans van slagen habben.

Q(m /h)

\
verstopte put

T A „,

II
411
schone put

verstopping
op de ~~*"
boorgat wand

2. 2e Persput bij DWL te 's-Gravenhage
Nu verstoppingsloze injectie van oppervlaktewater mogelijk is gebleken (Olsthoorn,
1977) was de tijd aangebroken om een
project te starten waarmee kon worden
nagegaan wat de randvoorwaarden van de
persputinfiltratie zijn. Met andere woorden
welk water net wel en welk niet meer
continu kan worden geïnfiltreerd.
De werkgroep kreeg voor dit onderzoek de
beschikking over een proefinstallatie bij de
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
waarachter een persput werd geplaatst
(zie ook tabel I). De proefinstallatie wordt
gevoed met Lekwater (en tegenwoordig

i
i:-

i

t;

ook Maaswater) dat te Bergambacht een
snelfiltratie ondergaat.
2.1. De infiltratieruns
Ogenblikkelijk na de inbedrijfname liep de
weerstand op (zie afb. 2). Reeds na 1maand
moest de put worden schoongemaakt.
De oorzaak van de verstopping werd geweten aan frequente doorbraak van ijzer door
de filters. De verbeteringen die hierop aan
de proefinstallatie werden aangebracht
hadden geen invloed op de snelheid waarmee de put verstopte. Omdat het water
zeker niet steriel was en zich in allerlei
slangen slijm afzette is vervolgens een chloring toegepast van ca. 5 mg actief chloor
per liter. Opnieuw bleek de verstoppingssnelheid niet te zijn afgenomen.
Afb. 2 - Weerstandsverloop bij 1 mSjh en 10 °C.
Boven h2, onder h^-h^ (zie afb. 1). Waarnemingsput op 4 meter afstand.
D.W.L. PERSPUT 2
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Voorzuivering (1974).
t. Beluchting
2. FeCl3-dosering
3. Vlokvorming en vlokverwijdering d.m.v. een
vlokkendeken
4. Snelfiltratie
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Afb. 1 - Weerstand van een persput (mwk\(m^\h)).

m

TABEL I - Oorspronkelijke voorzuivering DWLpersput no. 2.
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1. Inleiding

Het ziet ernaar uit dat de juiste middenweg
tussen van tijd tot tijd regenereren van de
putten en de mate van voorzuivering van
het injectiewater uiteindelijk de meest
geschikte oplossing voor de praktijk zal zijn.

W.mm'gyy^m?.

y:y^y.^yxy»::yy:

IR. T. N. OLSTHOORN
KIWA NV,
Rijswijk

In een vorig artikel (Olsthoorn, 1977) zijn
reeds twee van de 5 proefputten van de
Werkgroep Persputten naast elkaar gezet.
De verstoppingsaspecten van de andere 3
komen hier aan de orde. Deze 3 putten
worden gevoed met watersoorten van een
kwaliteit die tussen die van het oude WRKwater en het Haagse drinkwater in ligt.
Weliswaar zijn de putten aan verstopping
onderhevig, doch zij blijken vaak weer goed
te kunnen worden schoongemaakt.

Hierop is besloten om twee van de vier
filters als voorfilters en de twee andere als
nafilters te gaan gebruiken. In de nafilters
is het gebruikelijke filterzand (0,6-1,2 mm)
over een laag van 20 cm verwijderd en vervangen door het fijnere rivierzand (0,2 - 1,1
mm). Op deze wijze kan het materiaal dat
door de eerste twee filters heenkomt toch
niet in de put komen. Bovendien werd de
installatie vanaf dat moment frequent
schoongemaakt.
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De run met de nieuwe verbeteringen, nu
zonder chloor, (afb. 2, ± 600 dagen) gaf
voor het eerst resultaat. De looptijd verdrievoudigde, maar toch zat de put na 3
maanden dicht. Na een wachttijd van 1%
maand (vakantie) was de weerstand onveranderd (afb. 2, ± 700 dagen).
Omdat de nu opgetreden weerstand aan een
bacteriële groei werd geweten, ijzerdoorslag
was door de dubbele filtratie immers praktisch onmogelijk geworden, is de infiltratie
hervat waarbij het ingaande water wel werd
gechloord.
Weliswaar daalde de weerstand ogenblikkelijk, maar enkele dagen later zette zich
opnieuw een stijgen in. Tijdens chloren doen
zich nog meer verschijnselen voor:
Zodra het ingaande water gechloord wordt
blijkt de omstorting te verstoppen. Zonder
chloren gebeurt dit praktisch niet. Tevens
konden we vaststellen dat alles waarmee het
gechloorde water in aanraking kwam in
korte tijd onder een donkerbruine tot zwarte
aanslag werd bedekt. Toen we in maart '76
de buis trokken waardoor het water de put
in wordt geleid, zat ook deze onder een
zwarte aanslag, die, zoals nu is gebleken,
in hoofdzaak mangaan zal hebben bevat.
Om deze verschijnselen te voorkomen is
de chlorering vóór de nafilters geplaatst.
Het resultaat was een duidelijke verbetering;
de looptijd werd opnieuw verdrievoudigd
(afb. 2, laatste run). De put is nu weer aan
schoonpompen toe (sept. '77).
Uit dit verhaal blijkt duidelijk dat verstopping een gecompliceerde zaak is. Steeds
spelen meerdere factoren door elkaar heen.
Momenteel proberen we de oorzaak van
de doorslag van mangaan op te sporen en
weg te nemen.
2.2. De regeneraties
Zoals u wellicht is opgevallen beginnen we
elke nieuwe run met een vrij lage weerstand.
Dit komt omdat we de put tussen de runs
in regenereren.
De weerstand van de schone put bedroeg
in juli '74 2,1 cm/(m3/h) bij 10 °C.
Na de eerste run was deze opgelopen tot 6,2.
Hierna hebben we de put op diverse
manieren geregenereerd (tabel II).
Schoonpompen met het dubbele debiet
verlaagde de weerstand tot 3,5. Intermitte-
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TABEL II
teilen.

De putweerstand na diverse activi-

DWL-Persput no. 2

Weerstand
cm/(m3/h) 10 °C

Nieuwe put (7-'74)
Verstopte put (2-9-'74)
Na schoonpompen
Na intermitterend pompen
Na infiltr. (20-9 tot 24-9-'74)
Na schoonpompen
Na chloren (150-200 mg Cl2/1)
Na zuren (pH = 1)
Na zuren + jutteren

2,1
6,2
3,5
3,5
5,6
3,5
2,8
2,6
2,5

TABEL III - Putweerstand na verschillende activiteiten.
DWL-Persput no. 2

Weerstand
cm/(ms/h) 10 °C

Nieuwe put (7-'74)
1. Verstopte put (4-6-'75)
2. Schoongepompt
3. Na langer pompen
4. 4 x 1 0 min. pompen met terugvoer
van 3 m 3
5. 5x intermitterend pompen
6. 4 x 10min. pompen met terugvoer
van 3 m 3

2,1
4,3
3,3
3,2
2,9
2,9
2,8

pompt was de weerstand gedaald tot 3,2.
Vervolgens is 4 x achtereen ca. 10 min. lang
gepompt waarna steeds ± 3m 3 terug in de
put werd gevoerd om de stroomrichting
van het water om te keren. Na afloop was
de weerstand 2,9. Na 5x intermitterend
pompen was de weerstand nog steeds 2,9.

2. Door intermitterend te pompen kan de
weerstand niet verder worden verlaagd.

TABEL IV -Invloed van het zuren van de put op
de weerstand.
DWL-Persput no. 2
Weerstand in cm/(m3/h) bij 10 °C
datum

rend schoonpompen bracht geen verbetering. Dit was midden september '74.
Eind september werd nog eens gedurende
4 dagen geïnfiltreerd waarna de weerstand
weer 5,6 bedroeg. Hiervan bleef na schoonpompen 3,5 over, evenveel als bij de vorige
keer schoonpompen.
Omdat bij het schoonpompen nauwelijks
ijzer uit de put is gekomen, weten we de
verstopping toen in eerste instantie aan
microbiële groei. De put is toen op een
vrijdag in de chloor gezet (150 -200
mg Cb/l) en is gedurende het weekend met
rust gelaten. Na het terugpompen op de
maandag daarop was de weerstand gedaald
tot 2,8, terwijl het chloor volledig verbruikt
was. Hierna werd de put in het zuur gezet.
Om de onderwaterpomp niet te beschadigen
werd de zoutzuurconcentratie beperkt tot
0,1 mol/I (pH = 1). Bij het terugpompen
de volgende dag bedroeg de weerstand nog
2,6. Hierna is de put nog een keer in het
zuur gezet waarbij het water in de formatie
door perslucht heen en weer is bewogen.
Achteraf bedroeg de weerstand 2,5 cm/
(m 3 /h) bij 10 °C.
Na de 3e run in juni 1975 bedroeg de weerstand 4,3.Na schoonpompen was dit 3,3,
dus ongeveer gelijk of zelfs nog iets lager
dan de vorige 2 keer na schoonpompen
(tabel III). Nadat zo'n 100m 3 was afge-

1. Na afloop van elke van de eerste drie
infiltratieruns werd de weerstand door
schoonpompen tot dezelfde waarde teruggebracht.

Nadat nog eens 4 x was gepompt en steeds
3 m s water was teruggevoerd was de weerstand gezakt tot 2,8.
Hierna is de put na afloop van elke run in
het zuur gezet. De resultaten ziet u in
tabel IV.

10-'75
12-'75
* 9-'76
ll-'76

pH

verstopt
6,2
4,3
7,9
3,7

3,5
2,4
2,3
2,1

1
1
0—1
0—1

Sectiegewijs inbrengen en afpompen van het
zuur.

De belangrijkste constatering is wel dat de
put in dec. '76 helemaal schoon is geworden, althans de weerstand was volledig
verdwenen. Voorts is het belangrijk te constateren dat het water kennelijk voldoende
zuur moet zijn om het gewenste resultaat te
bereiken. pH = 1 helpt wel maar is niet
voldoende.
Gezien het resultaat van de laatste regeneratie is sectiegewijs inbrengen en verwijderen
van het zuur niet noodzakelijk. Het zuur
reikte overigens maar tot een halve meter
buiten de put. Hieruit blijkt dat de verstopping niet ver weg zit.
Steeds opnieuw is gebleken dat het vaak
geroemde schokeffect dat bij het intermitterende schoonpompen zou optreden,
althans wat betreft de weerstand, geen
beter resultaat oplevert, dan het gewone
continue schoonpompen. Langer schoonpompen dan een kwartier blijkt in de
praktijk nauwelijks zinvol.
Een verdere verlaging van de weerstand
is wel mogelijk door een zekere hoeveelheid
water tussentijds in de put te laten terugvloeien. Omkering van de stroomrichting
is blijkbaar essentieel. Erg veel verder komt
men hier overigens niet mee. Om een put
voor 100 % te reinigen zijn chemicaliën
vooralsnog onontbeerlijk. Indien, zoals bij
deze put werd vastgesteld, de weerstand na
elke run door schoonpompen tot dezelfde
waarde wordt teruggebracht, is het in de
praktijk ook niet nodig om chemicaliën te
gebruiken, ook niet als deze met schoonpompen haalbare weerstand wat hoger is
dan die van de put toen hij nog nieuw en
schoon was.
2.3. Conclusies uit de regeneraties
De tot op heden belangrijkste conclusies
uit het onderzoek met de 2e put van DWL
van 's-Gravenhage zijn hieronder samengevat.

3. Een lichte extra weerstandsverlaging
treedt op als de stroomrichting tussentijds
wordt omgekeerd.
4. Met chloor kan op zijn minst een behoorlijke extra verbetering worden bereikt.
5. Het bleek mogelijk, door injectie en
terugwinning van een beperkte hoeveelheid
zuur water met pH = 0, de weerstand
terug te brengen tot de waarde die de put
had toen hij nog nieuw was.
6. Dit resultaat werd bereikt, zonder dat
het zuur sectiegewijs werd ingebracht en
verwijderd.
3. De PWN-persput te Castricum
Nu we de nodige ervaring hadden opgedaan
met de voorgaande persputten, wilden we
onderzoeken hoeveel zout grondwater met
zoet infiltratiewater kan worden verdrongen.
In verband met in de toekomst mogelijk
gewenste grootschalige toepassing van
WRK-III-water uit Enkhuizen, wilden we
tevens nagaan of drinkwater dat in Andijk
uit IJsselmeerwater wordt bereid, goed
injecteerbaar zou zijn. Hiertoe is door het
PWN een injectieput geplaatst in Castricum.
3.1. Continue injectie
In tegenstelling tot de positieve ervaring
met de drinkwaterput in Den Haag bleek
deze put snel te verstoppen (afb. 3).
Al binnen enkele dagen was het duidelijk,
dat het praedicaat 'drinkwater' op zichzelf
geen enkele garantie biedt voor de mate van
infiltreerbaarheid ervan. Na 2 maanden
moest de infiltratie worden gestopt daar de
put anders zou overlopen. Na schoons / e . 3 - Weerstand in m\(mi\h) bij 10 °C (hlt zie
ajb. 1) van de 3 eerste injectieruns (2919-1711175);
1811-171376 en 4\8-20\9'76).
PWN-PERSPUT

looptijd (dagen)
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pompen werd de infiltratie hervat, met een
vergelijkbaar resultaat.
Omdat in het verloop van de troebelheid
regelmatig pieken voorkwamen, werd de
oorzaak in eerste instantie hieraan geweten.
Tijdens de 3erun werd het water daarom via
een kaarsenfilter in de put geleid.
Als bewijs van het aandeel dat organisch
materiaal en of groei in de verstopping had,
kan worden aangevoerd dat een chloordosering een snelle daling van de weerstand
veroorzaakte (afb. 5). Omdat dit niet de
enige oorzaak was, was de weerstandsafname niet volledig. In het afgevangen
materiaal bevond zich ook ijzer en calcium
zoals op het resultaat van een röntgenmicroanalyse tezien is (afb. 4). Deze analyse is
gemaakt van materiaal dit is afgevangen in
een met glasparels gevuld proeffiltertje en
op materiaal dat is afgevangen in een filterkaars. Weergegeven worden de aanwezige
elementen boven Na in het periodiek
systeem.
Uit deze gegevens mogen we concluderen
dat ijzer, organisch materiaal en wellicht
een zekere groei van micro-organismen en
misschien ook wat kalk de verstopping veroorzaken. Tijdens de 3e injectierun is gebleken dat een voorfiltratie door een
kaarsenfilter met poriën van 1p, niet
afdoende is, evenmin als een enkele chloring
van het water dit kon zijn.
Afb. 4 - Rasterelektronenmicroscopische opname
afgezet in proeffilters te Castricum.

stijghoogte verschil
(cm)
chloordosering

(4.5mg/l)

start wekelijks schoonpompei

'Yi

proevenop10juni

AAM 1

debiet
(nvVhl

J
20
-10
mrt.

nov.
1976

april
1977

Afb. S - Stijghoogte in de omstorting van de put te Castricum minus stijghoogte in de waarnemingsput
op 8 meter afstand, sinds september 1976.

3.2. Wekelijks schoonpompen
Een prettige constatering bij deze put was
dat de weerstand door schoonpompen
nagenoeg geheel werd weggenomen. Als
dit ook op de langere termijn zo zou
blijven, dan zou een regelmatig schoonpompen van de put een goede oplossing
zijn om de verstopping de baas te blijven;
en een goede manier om dit water te
injecteren.
Om deze reden werd eind vorig jaar
besloten de put elke week een keer schoon
te pompen met een debiet van ca. 90 m 3 /h.
Afb. 5 toont het verloop van het stijghoogteverschil tussen de put en de waarnemingsput op 8 m afstand.
en röntgenmicro-analyse van het materiaal dat is

analyse op gias

anaiyse op materiaal

proeffilter (glasparels}
anaiyse op materiaal
in filterkaars

Afb. 6 toont het verloop van de weerstand
na schoonpompen. Gezien de elementen
die uit het water worden afgevangen zal de
weerstand zeer waarschijnlijk met zuur
kunnen worden verwijderd.
Al met al blijkt de stijging van de weerstand
na schoonpompen over de langere perioden
zo langzaam te verlopen dat dit systeem
nog lange tijd kan worden voortgezet.
In een dergelijke situatie hoeft een sporadische regeneratie met chemicaliën geen
bezwaar te zijn.
3.3. Optimaal schoonpompen
Om bij deze put iets meer te weten te
komen over het mechanisme van de verstopping en om te zoeken naar een optimale manier van schoonpompen zijn op
10juni jl. wat schoonpompproeven gedaan
(zieafb. 7).
De put werd om te beginnen aangezet met
een debiet dat lager was dan het infiltratiedebiet, nl. 16,8 m 3 / h i.p.v. 18,5 m 3 /h.
(Normaal wordt met ruim 80m 3 /h schoongepompt). Vervolgens is het debiet in stappen verhoogd en is het verloop van de
weerstand in de gaten gehouden. Verder is
de pomp geleidelijk dichtgedraaid en plotseling aangezet e.d.
Frappant is de enorme weerstandsval die
optreedt bij het geringe pompdebiet. Alle
verdere activiteiten geven nauwelijks extra
verlaging van de weerstand. Hiervan levert
het verhogen van het pompdebiet nog het
meeste op.
Afb. 6 - Weerstandsverloop (h2, zie afb. 1) bij
1 mSjh en 10 "C. Waarnemingspunt op 8 m
afstand.
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Overdruk uit H^O, tiende jaargang, uit de nummers 22, 23, 24, 25 en 26.

Verder blijkt het terugstromen in de put
van ca. 1301 water (de inhoud van de
pompleiding) gecombineerd met het plotseling aanzetten van de pomp en het plotseling uitzetten en aanzetten van de pomp
ietsje te helpen. Dit echter maar één keer.
De volgende keer blijkt zelfs de combinatie
van plotseling uit- en aanzetten van de
pomp met het terugstromen van 130 1 water
geen enkele verbetering meer op te leveren.
Een optimaal pompregime dat men op
basis van deze gegevens zou willen samenstellen zou als volgt kunnen luiden:
— Pomp starten met zo hoog mogelijk
debiet.
— Na enkele minuten stoppen en wat water
terug in de put laten vloeien.
— Vervolgens weer starten en gedurende
ca. 10 minuten doorpompen.
3.4. Conclusies
De belangrijkste conclusies die tot nu toe
uit dit onderzoek volgen zijn hieronder
samengevat.
1. Continue injectie van Andijks drinkwater is niet mogelijk.
Verbetering door:
a. constante en lagere troebelheid;
b. voorkomen van microbiële groei.

pompdebiet

CASTRICUM
SCHOONPOMPREGIME 10/6/77
(schematisch)

5. Voortgang

Afb. 7 - Resultaten van het schoonpompregime
op 10 juni 1977.

G.W.A.-PERSPUT

2. Wekelijks schoonpompen is effectief.
3. Chloren of zuren bij blijvende verstopping.
4. GWA-persput te Leiduin
Speciaal om het al dan niet vermeende
succes van het frequente schoonpompen te
onderzoeken is een put geslagen door
Gemeentewaterleidingen van Amsterdam.
Het is de bedoeling om WRK-water te
infiltreren.
Anders dan destijds bij de Hoogovenput het
geval was (Olsthoorn, 1977), ondergaat het
Lekwater tegenwoordig een coagulatie en
bezinking voordat het gefiltreerd wordt.
Het is duidelijk dat het bijzonder prettig
zou zijn om juist dit water te kunnen
infiltreren zonder dat een verdere voorzuivering vereist is. Immers de Duinwaterleidingen streven allemaal naar verbetering
van de kwaliteit van het infiltratiewater.
In concreto betekent dit dat water van
een met WRK-water vergelijkbare kwaliteit
in de toekomst vrij algemeen ter beschikking zal staan. Continu injecteren van
WRK-water is, gezien het nog voorkomende
slibgehalte, niet mogelijk. Het lag daarom
voor de hand het frequente schoonpompen
juist in samenhang met dit water te onderzoeken.
Na een 2 maanden lange voorproef met
Amsterdams drinkwater wordt de put sinds
1 februari van dit jaar met WRK-water
gevoed (zie afb. 8). Vanwege een snellere

ïnfiltreerd en wordt de put dagelijks 12
minuten lang schoongepompt met 120 m 3 /h,
d.w.z. een debiet dat 4 x zo groot is als het
injectiedebiet. Nu, na 6 maanden, is de
weerstand na schoonpompen 60 cm toegenomen. Het huidige injectieregime wordt
zo mogelijk 1jaar lang gehandhaafd.
Hierna wordt dit gewijzigd om zodoende
uiteindelijk tot de optimale bedrijfsvoering
te komen.

Afb. 8 - Weerstandstoename (Ah) in cm bij 30
m3jh en 6 °C.

Met de drinkwaterput in Den Haag is
bewezen dat infiltratie door putten mogelijk is (Olsthoorn, 1977). Er zijn aanwijzingen, dat ook water van een minder
goede kwaliteit kan worden geïnjecteerd,
zonder dat de verstoppingsproblemen te
groot hoeven te worden. Met een behoorlijk
voorgezuiverd water zullen lange looptijden
kunnen worden bereikt als de putten af en
toe worden schoongepompt. Op dit punt is
nog onderzoek nodig, daar het vooralsnog
noodzakelijk lijkt de putten van tijd tot tijd
met chemicaliën te behandelen. Ook andere
aspecten als voorraadvorming, kwaliteitsverbetering tijdens bodempassage e t c ,
dienen nog verder te worden uitgediept.
Heeft ons onderzoek op deze en verdere
essentiële punten eenmaal het nodige inzicht
verschaft, en zijn de resultaten positief,
dan zullen persputten als mogelijke nieuwe
vorm van infiltratie in overweging kunnen
worden genomen.
Uiteraard zullen daarbij alle factoren dienen
te worden betrokken die op de systeemkeuze van invloed kunnen zijn, zoals technisch-economische, hydrologische, bedrijfstechnische en landschappelijke factoren.
Wat deze laatste betreft kan het van belang zijn dat bij persputinfiltratie een serie
putdeksels (afb. 9) het enige is, dat van
toekomstige uitbreidingen van infiltratiewerken nog zichtbaar hoeft te zijn.
6. Dankbetuiging
Mijn dank gaat uit naar de medewerkers
van de betrokken bedrijven. Zonder hun
hulp, bijdragen en kritische opmerkingen
had deze publicatie niet tot stand kunnen
komen.
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Afb. 9 - Voorbeeld van het zichtbare deel van
een persput met waarnemingsputten.

verstopping eind juli/begin augustus, welke
samenviel met een verslechtering van de
kwaliteit van het WRK-water, is de put
tijdelijk buiten bedrijf (tot 12sept.).
In normaal bedrijf wordt 30 m 3 / h ge-
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