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tekortentegentegaan(seizoensberging),door
indewinterrelatiefschoonenzoetwater
(bijvoorbeeld regenwatet)opteslaanvoot
gebruikindezomer.

Ondergrondsewaterberging als
alternatiefvoorbovengrondse
piek-en seizoensberging

Omhetknelpuntvan wateroverlastenveiligheidop kortetermijn op telossenheeftRijnlandvoorde Haatlemmermeerpolderéénmiljoenkubiekemeterpiekbergingnodig.Voorde
jaarlijksezoetwatervraagiseenseizoensberging
vanongeveertweemiljoen kubiekemeternodig.
Eencombinatiemetde aanlegvaneenrecreatie/natuuigebiedinZwaansbroek(afbeelding1)leekdaarbijvoorde handteliggen.Om
zoweldepiekbergingals de seizoensbergingte
kunnenrealiserenis 250 hectareoppervlaktewaternodig.
Inde gemeenteHaarlemmermeer is het
opofferen van250 hectarevoorwaterberging
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Omwateroverlasten watertekorten tevoorkomen
zalinde toekomstmeercapaciteitnodig zijnom
watertebergen dan wel aftevoeren.Inheel
Nederland wordenmomenteelplannenontwikkeldvoorhetaanleggen van oppervlaktewaterbassinsom indewaterbergingsbehoefte tevoorzien.Indepraktijk blijkt echterdat lietbeslag
vanditoppervlaktewaterop detochalschaarse
ruimtetotconflicten leidt.Ondergrondsewaterberging kanuitkomstbiedeninditdilemma.In
ditartikelzijn de mogelijkheden vanondergrondsewaterberging toegelichtaan de hand van
decaseZwaansbroek,eengebiedindeHaarlemmermeer.

tigging vanhetgebiedZwaansbroek.
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Uitonderzoekvanhet HoogheemraadschapRijnland3''6' isdeconclusiegetrokkendat
dekansophogewaterstanden indeboezem,
endaarmeedekansopwateroverlast,indetoekomstflink zal toenemendootklimaatveranderingen,zeespiegelstijging, bodemdalingen
wijzigingen ingrondgebruik (verstedelijking).
Omdathetnogmaalsuitbreiden vandebemalingscapaciteitgeenuitkomstbiedt,zijn
waterbergingslocaties nodigombijextreme
regenvalwaterop tevangen(piekberging).
Indrogeperiodeniswatetnodigomhet
waterpeilindeboezemsophoogtetehouden
(ptimaitvanbelangomverzakkingvankades,
schadeaanfunderingen enmaaivelddalingte
voorkomen)enomhetwatersysteemdoorte
spoelenwaarbijdeverzilting(afkomstigvan
brakkekwel)wordttegengegaan.Dekwaliteit
vanhetwaterdathietvoor momenteelwordt
ingelaten,isnietaltijd voldoende,waardoorde
waterkwaliteitendeecologischeontwikkeling
inhetgebiedverslechteren.Dewaterbergingslocatieskunnenookwordeningezetomwater-
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echternietvanzelfsprekend.Terplekkeis
namelijk ookruimtenodigomwoningente
bouwendievoorzienindebehoefte vande
gemeenteHaarlemmermeer ende noordzijde
vandeRandstad.Nieuwewoningen mogen
nietgebouwdwordenonderdeaan-enuitvliegroutesvandeluchthavenSchiphol. De
enigeplekkenwaarnogwelgebouwdkan
worden,liggen inhetwestenvandeHaarlemmermeerpolder, inhetgebiedZwaansbroek.
Bovendienzaldelopendediscussieoverde
ruimtelijke ordeningindeHaarlemmermeer
eensnellerealisatievangrootschaligoppervlaktewaterindewegstaan.
Ondergrondse waterberging
Eenalternatiefdatnauwelijks bovengrondseruimtevraagt,isondergrondsewaterberging.Hetprincipeisschematischweergegeveninafbeelding 2.Bijeenwateroverschot
wordtwaterinwatervoerendepakketten
(aquifers) indebodemgeïnfiltreerd enbij
vraagnaarwaterwordthetwater onttrokken.
Infeite issprakevanmeervoudigruimtegebruik:deruimtebovengronds kanworden
gebruiktvoorwonen,werkenennatuur ende
ruimteonderhetmaaiveldvoorwaterberging.
Ondergrondsewaterbergingzouzodoendeeen
oplossingkunnenzijn voordewaterbergingsopgavevandewaterbeheerders inNederland.
Inhetbuitenland,waarhetprincipe
AquiferStorageRecovery(ASR)wordt
genoemd8'11'wordrondergrondse waterbergingalveelvuldigtoegepastvoorhetbergen
vandrinkwater.InNederland isdoorWaterleidingMaatschappij Limburgéén pilotproject
opgezetvoordrinkwateropslag,datsuccesvol
isverlopen12'.Indeglastuinbouw wordtveelvuldiggebruikgemaaktvanondergrondse
waterbergingomregenwateropteslaanvoor
gebruikalsgietwater.
Eenondergrondsewaterberging bij
Zwaansbroekzoueruitkunnenzienzoals
weergegeveninafbeelding 3.Voorseizoensbergingwordtindewintervier miljoen
kubiekemeteroppervlaktewater (tweekeerzo
veelinverbandmetvetliezen)onttrokkenaan
deringvaarrenopgeslagenindederde aquifer.
Omdeverstoppendewerking(troebelheid)van
teinfiltreren watertebeperken,wordthet
waterontrokken uiteendrainonderderingvaart.Intotaalworden20infiltratiebronnen
gebruiktdielangsderingvaartliggen,meteen
onderlingeafstand van500meter.Iederewinterwordtgedurendeongeveer tweeduizend
uur watetuitderingvaartonttrokkenmeteen
debietvan2.000kubiekemeterperuur.Inde
zomerkanditwaternaarbehoefte worden
opgepomptteraanvullingvanhetoppervlaktewater,eventueelnaeeneenvoudige
beluchting.Voorpiekbergingvaneenmiljoen
PO H 2 0 * 191004
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Schematischeweergavevanondergrondsewambergmg.

kubiekemeterwaterin18uur(debiet56.000
kubiekemeterperuurof15kubiekemeterper
seconde)worden 140bronnen voorzienmet
eeninfiltratiecapaciteit van400kubiekemeter
peruurpersruk.Hierinwordtdirectwateruir
deringvaartgeïnfiltreerd (ongezuiverd).
Voordehandliggendevragenbijondergrondsewaterbergingzijn:
Hoeveelwaterkanmeninéénbron infiltreren?
Krijgen wegeenlastvannattevoetenen
zoutekwel?
Waarkomthetwatervoorseizoensberging
vandaan?
Verstoppendebronnen niet?
Isondergrondse warerberging kostentechnisch interessant?
Hoeveelvanhetgeïnfiltreerde zoetewater
kanikweeronttrekken voordathetwater
tezoutwordt?Welkereactiestreden

ondergrondsopenwarzijndeconsequentiesvoordebodemendekwaliteitvanhet
onttrokkenwater?
Hoezithetmet bodembeschermingaspecten?
Dezevragenzullenderevuepasserenaan
dehand vanhetvoorbeeldvanondergrondse
waterbergingvoorZwaansbroek.
Infïltratiehoeveelheid en debiet
Deinfiltratiecapaciteit (debiet)perbron
wordtbeperktdoorgrondmechanische randvoorwaardenendoordematewaarindeveroorzaakteeffecten acceptabelzijn.
Grondmeclianischebeperkincjen
Alsbijdeinfiltratie vanwaterdedrukin
degebruikteaquifer teveroploopt,kunnen
scheurenindebodemontstaan,waardoorhet
geïnfiltreerde watet inhetmeestextremegeval
(deels)aanmaaivelduittreedt.Dedruk waarbij
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30cm.Daarnaastzalenigematevanopwaartse
stromingeneentoenamevandekwelnaarhet
oppervlaktewater plaatsvinden.Inde(natte)
periodedathetwaterwordtopgeslagen,zal
hetoppervlaktewater relatiefzoetzijnenis
enigeverziltingminderbezwaarlijk. Inperiode
dathetwaterweerwordtonttrokken,zalde
kweldrukverminderen,hetgeeneenpositieve
invloedheeft opdewaterkwaliteit.
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Mogelijkeopzetvandepiek-enseizoensbeiging.

scheurvormingoptreedt,wordtbepaalddoor
degronddruk5''10'enisdaardoor afhankelijk
vandedieptewaarophetwaterwordt geïnfiltreerd.BijZwaansbroekisgebruikvande
derdeaquifer hetmeestoptimaalenzijnde
berekendeinfiltratiedrukkenbijhetgenoemde
ontwerp(infiltratie vaneenmiljoen kubieke
meterwaterin18uur tijd via140bronnenvan
400kubiekemeterperuur)volgensrecente
ontwikkelingen indetheorieoverscheurvorming10'1toelaatbaar.Ditaspectverdient
echternaderestudie.
Bijseizoensbergingishetmaximale infiltratiedebietperbroncirca100kubiekemeter
peruurenzijn 20bronnen nodig.Hierbijzal
frequent terugspoelen nodigzijnombronverstoppingtebeperken(bijvoorbeeld dagelijks).
Hydrologische cfjcctcn
Bijhetinfiltreren neemtdedrukinde

aquifer toeenkanookdegrondwaterstand
wordenbeïnvloed.Ofdeveroorzaakte effecten
acceptabelzijn,kanvoorafworden ingeschat
middelsberekeningenenwordttijdensdevergunningprocedure voordebenodigdevergunningGrondwaterwetbeoordeelddoorhet
bevoegdgezag(deProvincie).
Bijpiekbergingwordtinkortetijdeen
grotehoeveelheidwatergeïnfiltreerd. Doorde
elasticiteitvandebodemzaldegrondwaterstandpasnaenigetijd reagerenenkande
bodemwordengebruiktalstijdelijke buffer.
Uitglobaleberekeningenblijkrdathetmaximaleeffect opdegrondwaterstand (enigecentimeters)ingevalvanpiekbergingbijZwaansbroekpasnacircatweewekenoptreedt.
Bijseizoensbergingheeft degrondwaterstanddetijd omtereagerenenisdeinvloed
groter.Volgensglobaleberekeningen isde
maximaleinvloedopdegrondwaterstand 20à

Herkomst water voor seizoens- en
piekberging
Omdatdepiekbergingvaneenmiljoen
kubiekemeterwaterbijZwaansbroeknaar
schattingslechtseenspertienjaarnodigis,
dientvoorseizoensbergingaanvullendwater
tewordengeïnfiltreerd. Hierisuitgegaanvan
deinfiltratie vanoppervlaktewater datinde
winterperiodewordtonttrokkenmiddelseen
drain,onderdebodemvanhetoppervlaktewater.Dezemethodevanvoorzuiveringvan
oppervlaktewater wordtook,naartevredenheid,gebruiktdoorhet Waterleidingbedrijf
Amsterdamvoordiepinfiltratie indeduinen5'.
Anderemogelijkheden zijnomhetwaterte
onttrekkenaandrainsinhet bouw-/weiland
inlandelijkgebiedofeencombinatiemet
hemelwaterafkoppeling instedelijkgebied.
Verstopping van infiltratiebronnen
Desnelheidwaarmeeeen infiltratiebron
verstopt,kanwordenberekendmeteenuitde
literatuur bekendeoptheorie gefundeerde
relatie2'.Deverstoppingsnelheidhangt daarbij
afvandesnelheidwaarmeehetwaterde
aquifer instroomt,dedoorlatendheidvande
aquifer (eigenlijk deporiëngrootte)endeverstoppendeeigenschappenvanhet infiltratiewater(membraanfilterindex, afgekortMFI).
Dezerelatieisgeverifieerd metmetingenvoor
MFI-waardentotcirca20s/l2.Grondwater
heeft veelalMFI-waardentot3 s/l2.VooroppervlaktewaterwordenMFI-waardenvancirca
1.000s/l2gevonden.Ditgeeft aandatbodempassagevanhetteinfiltreren oppervlaktewater
erggunstigkanzijnvoordeverstoppingsnelheid.HoeverdeMFIzaldalendooreen
bodempassagevanééntotvijfmeter lengteis
onbekend,maarvoorlopigiseenMFIvan
50s/l2 aangehouden.
OpbasisvanderelatievanBuikenWillemsen2'bedraagtdetoenamevande infiltratiedrukbijmaximaaldebier1,5meterwaterkolomperjaarbijseizoensbergingen2,5meter
in18uurvoordepiekberging.Hetisechtetde
vraagofdezeempirischerelatiegeëxtrapoleerd
magwordennaarMFI-waardenvan50of
1.000s/l2.Ookditiseenaspectdatnaderestudievereist.
Hutchinson7'heeft eenandererelatietussenMFIenverstoppingsnelheid gepubliceerd,
welkealleenopmetingenisgebaseerd.Uit
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dezerelatievolgteenverstoppingvanongeveer
zesmeterin 18uurbijpiekbergingbijeenMFI
van1000s/l2.Opbasisvandeeersteresultaten
vanhetonderzoekvanOostveen10'lijktdeze
verstoppingnoggeengevaaropteleverenvoor
scheurvormingindebodem.
Kosten
Ondanksalleonzekerhedenishetaardig
omeenbeeldtegevenvandekostenwaaraan
gedachtmoetworden.DeondergrondseseizoensbergingvoorZwaansbroekkostglobaal
tussendevijfentienmiljoen euro.Voorde
piekbergingmoetgerekendwordenop20à30
miljoen euroaaninvesteringskosten.Uiteraardgeeft eencombinatieeenbesparingopde
investeringen.
Voordecombinatievanpiek-enseizoensbergingviadeconventionelemethodeis250
hectare(2,5miljoen m2)oppervlaktewater
nodig.Omdathetruimtebeslagvanondergrondsewaterbergingnagenoegnulis(alleen
enkelem2perbehuizingenleidingwerk tussen
putenoppervlaktewater),zouondergrondse
seizoensberginginteressant wordenalsde
grondprijs plusinrichtingskosten hogeruitkomendantweetotviereuroperm2.Piekberging
wordtinteressantalsdegrondprijs inclusief
inrichtingskosten hogerligtdanachttotwaalf
europerm2.Omdatdetebergenhoeveelheid
watervooralleenpiekbergingdehelft
bedraagtvandehoeveelheidbijseizoensberging,zoudebenodigderuimtekleiner kunnen
zijn.Alsvoorpiekberging 125hectarenodig
zouzijn,danwordtdatinteressant bijgrondprijzen van16à24europerm2.
IndeHaarlemmermeer kost landbouwgrondmomenteelgemiddeldzeveneuroper
m2.Metdebenodigdeinrichtingskosten daarbijopgeteldkomendekostenindezelfdeorde
vangroottealsvoorondergrondse piekberging
van250hectare.Ondergrondse seizoensbergingkostwaarschijnlijk (veel)minderdanbergingopmaaiveld.Financieelgezienishetdus
interessantomondergrondse waterberging
nadertebestuderen.Instedelijkgebied,waar
degrondprijzen velemalenhogerliggen,is
ondergrondsewaterbergingderhalvealtijdeen
zeerinteressanteoptie.
Waterkwaliteit
IndeHaarlemmermeer bevatdederde
aquifer zoutgrondwatet.Alshierinzoetwater
wordtgeïnfiltreerd, wordthetzoutewaterverdrongen.Doordiffusie (verwaarloosbaar),dispersie,grondwaterstroming en(vooral)door
opdrijvingvanhetlichterezoetewaterzalhet
onttrokkengrondwater naenigetijd bestaan
uiteenmengselvanzoetinfiltratiewater en
zoutgrondwater.Hetrendement vanzoetwateropslaginzouteaquifers vertoontveel
HiO
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overeenkomstmethetopdrijven vanwarm
waterbijwarmteopslag1'enkanvoorspeld
wordenmiddelsmodelberekeningen.Dergelijkemodelberekeningenzijn nuniet uitgevoerd.
Voorlopigwordtvolstaanmeteenvoorzichtige
schattingvaneenrendementvan50procent
(naonttrekkingvandehelft vandegeïnfiltreerdehoeveelheidwordteenchloridegehalte
bereiktdathogerligtdangewenstvoorhet
oppervlaktewater).
Dederdeaquifer indeHaarlemmermeer
bevatzuurstofverbruikende verbindingen,
zoalssulfiden enorganischmateriaal.Bij de
infiltratie vanzuurstofhoudend oppervlaktewaterzullenreactiesoptredenwaarbij het
zuurstofwordtverbruikt.Alshetonttrokken
waterwordtteruggebracht opoppervlaktewater,dienthetzuurstofhoudend tezijnen
weinigzuurstofbindende stoffen, zoalsopgelostijzer,tebevatten.Indeeerstecyclizouhet
opslagrendement hierdoorlagerkunnen zijn
dandeaangehouden 50procent.Ditaspectverdientnaderebestudering.Doorhetmechanismevanondergrondse ontijzeringzalhet
opslagrendement voorzuurstofnaelkecyclus
toenemen4'.

grondsewaterbergingheeftduidelijkbelangrijkevoordelentenopzichtevanoppervlaktewaterberging:vrijwelgeenruimtebeslag,toepasbaarwaardebergingsbehoefte isen
eenvoudigfaseerbaar.Nadelenzijnerechter
ook:hetiseentechnischeoplossingdiehet
geborgenwateronzichtbaarmaakt,waardoor
debelevingswaardevanhetwatervermindert
enbovendienzijnerpotentieelnegatievegevolgentenaanzienvanbodembeschermingen
grondwaterbeheer.Verderdienen belangrijke
onzekerheden,zoalsverstoppingenkritieke
infiltratiedruk, maarookbijvoorbeeld bedrijfszekerheidenderolvandebetrokken partijen
nognaderonderzochtteworden.Hetaldan
nietstimulerenoftoestaanvanondergrondse
waterbergingdientderesultantetezijnvaneen
zorgvuldigafwegingsproces waarinallevoorennadelenwordenmeegenomen.Dedaarvoor
benodigdegegevensdieopditmomentnog
ontbreken,zullenmiddelsnaderestudieeneen
proefproject verkregenmoetenworden. *
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