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1. Inleiding
Tenbehoevevanhetwaterhuishoudkundige onderzoek,datdoordeHydrologischeSectievanWerkgroep IvandeZoetwatercommissie Gelderland';inhot
proefgebied bijGroenlowordtverricht,isdoorhet InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishoudingte
ïïageningen
eenonderzoekingesteldnaarde
geohydrologische gesteldheid vandediepere ondergrond inditgebied.
Hiertoezijneenaantaldiepeboringenuitgevoerd,dietezamenmetde
profielbeschrijvingenvaneensorieoudereboringen,ontleendaanhetboorarchiefvandeGeologischeDienst teHaarlem,eenalgemeen inzichthebbon
gegeven inhetvoorkomen,deverbreiding,endediktevandewatervoerendeensemi-permeabele lagenenhunlithologische eigenschappen.De diepteligging
vande"ondoorlatende"basislaagkondoormiddelvandezeboringennauwkeurig
wordenvastgesteld.
Naastditalgemeengeologische onderzoekwerd inhetbijzonderaandacht
besteedaandobestuderingvandehydrologische eigenschappenvanhetdieperebodemprofiel.Zokonbijvoorbeeld hethorizontaalgeleidendvermogen
(kD-waarde)van dewatervoerende lageniniederboorpunt bepaaldwordendoor
berekeninguitdogranulomotrische samenstellingvandemonsters,dieop
regelmatige afstandeninhotbodemprofielwarengenomen.Hetbleek,datals
gevolgvandemerkwaardigegeologischebouwvanhetgebied,dekD-waarden
sterkvarieerden,maaringrootte-ordetoenamenvan oostnaarwest.
Teneindenategaaninhoeverredegevondenuitkomstengeachtmochtenwordenrepresentatief tezijn,werd eenpompproefuitgevoerd. Inhet
volgendezullende opzet enuitkomstenvandezeproefwordenbesproken.Om
vergelijkingsmogelijkhedentehebben,werden indepompputvoordezeproef,
geroerde (puls)monstorsverzameld.Vandegeroerdemonsterswerd degranulometrische samenstellingbepaald enmetbehulphiervankonopdegebruikelijkewijzedekD-waardewordenberekend.
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-22.Locatie enopzetvandepompproef
Hetproefgebied isgelegen inoostelijkGelderland,indedriehoekEibergen-Borculo-Groonlo<.Uithetgeologische onderzoekwasgebleken,datde
"ondoorlatende" basis inhet oostelijkedeelvanhetgebied opzeergeringe
diepte ligt,maar inwestelijke richtinggeleidelijkdaalt.Dewatervoerende
lagennemendus indezerichting geleidelijk indiktetoe.Aangezieninhet
waterwingebiedbijEiborgentenbehoevevanhotpompstationvoordedrinkwaterleidingreedspompproevenwarongedaan,leekhetwenselijkeenmeerwesterlijkgelegenpuntvoordopompproef tekiezen.Dekeuzevieltenslotteop
eengebied,dat ongeveer 1,5 kmtenzuidwestenvanHaarlo (gem.Borculo)is
gelegen.Infiguur1isdeliggingvandepompput (M74-)endewaarnemingsputtenaangegeven.Noordelijkvandopompputwerdenwaarnemingsputtengeplaatst
opafstandenvan 10,25,50,100on285mvandepompput,enineenzuidelijke
raai opafstandenvan10,25,50,100en220mvandepompput.Indezeraaikon
gebruikwordengemaaktvanboringM 69,diereedseerdertenbehoevevanhet
geologische onderzoekwasgemaakt enwaarinpeilfilterswarengesteld.
Deverderaf gelegenboringenM 68enM70warennietalleenvanbelang
voordegeologische interpretatie;zijdiendentevensalscontroleputtenom
eventueleveranderingen indostijghoogtenvanhotgrondwaternategaan,
welkedoorandere oorzakendandoordeproefpompingwerdenteweeggebracht
(regenval,luchtdrukveranderingen).

3.Geologie
Uitdeprofielbeschrijvingenvandeverschillendeboringenisgebleken,
datdeondergrond indeomgevingvandopompproefuiteenpakketvanafwisselendezand-onkleilagenbestaat (fig.2).
Uitdezefiguurblijkt,datdobasislaagvanhetgebieduiteenvrij
zwarekleibestaat,waarvandobovenzijde op36à37mbenedenmaaiveld
(-19 à-20mN.A.P.) ligt.Dezeklei,diedonkergrijstotblauwgroenvan
klourisenveelglauconiotbevat,behoorttothetMarieneMioceen.Hetgehalteaanafslibbaredolenvarieert,maarbedraagt gewoonlijk40à60 fo.
Hoeweldezekleilaag inN-Zrichtingvrijwelhorizontaal ligt,blijkttochin
hetuiterstenoordenvanhetprofiel (inboringM68)eenafwijkendediepteliggingvoortekomen.Hierwerd op50mbenedenmaaiveld(-33mN.A.P.)nog
goonMioceenbereikte
BovendezeMioconoklei,dievermoedelijkoenaanzienlijke dikteheeft
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-3onalsondoorlatendebasisistobeschouwen,komt eon3à4radikke laag
fijno,glauconiet-enslibrijke zandenvoor,dieeveneensnogtothetMioceengerekendkunnenworden.
DezeTertiaireafzettingenwordenbedektdooreen12tot 15mdik
pakketgrove,grindrijkczanden,dieeengrotedoorlatendheidbezitten.
Ditpakket alsgeheelkanalsdobelangrijkstewatervoerende laagworden
beschouwd.Ingeologisch opzicht bestaathet echteruittweezones,die
mineralogischduidelijkvanelkaarverschillen.Inbeidezoneskomtdemineraal-associatie epidoot,granaat,hoornblende,saussuriet-alterietvoor,
maar indeonderstezone,diedirect ophetMioceen isgelegen,worden
hogepercentagesaanvulkanischeminoralen (o.a.augiet)aangetroffen
(fig,3).Dezezonevertegenwoordigtvermoedelijk eenMiddon-Pleistoceno
Eijn-afzetting.
Debovenste zonevanditgrovepakket,waarinbijnageenofslechts
zeerweinigvulkanischmateriaalvoorkomt,wordttotdofluvioglacialeafzettingengerekend.Debovenstepaarmotorsvanditpakketbestaatuit een
fijnzandigerafzetting.
Defluvioglacialeafzettingenwordenaandebovenzijdebogrensddoor
eenkleilaag,dieinalloboringen isaangetroffen.Dezekleilaag,dierijk
isaanhumusenscholpreston,hoeft eendiktevan4à6menisvermoedelijkgedurendehetEemien (BissVTürmintorglaciaal)gevormd.
DozeEem-afzettingwordt bedektdooreengrofzandigelaag,waarin
enigfijngrind isaangetroffen.Dodiktevandezegrove laag,dieechter
mindergrofkorrelig isdandoonderdokleivoorkomendegrovezanden,bedraagt4à5ui.Ookindezeafzettingwordtbovengenoemde zwaremineralenassociatiegevonden,motditverschildathetmineraalgroenehoornblende
domineert (fig.3).Opvallend isvorderhotoptredenvanvulkanischemineralen,dieeenbelangrijkpercentagevanhetzwaremineralenrosiduuitmaken.
Deafzetting isvermoedelijkgedurendehetWürm-glaciaaldoor doEijn
gevormd.Hydrologischisdeafzettingalsdetweedewatervoerende laagte
boschou
v/en.
Ditwatervoerendepakketwordt afgedektdooroenfijnzandigedeklaag,
dietotaanmaaiveld reikt.Dezedeklaagvertoont eennogalonrogelmatigo
samenstelling.Hotfijnezandheeft overwegend een dekzand-karakter,maar
plaatselijk ishetmoorofminder slibhoudend enwordendunne loomlaagjes
gevonden.Dodiktovandezedeklaagvarieertvanca.4tot12m,maarbedraagtgemiddeld ca6à7m.
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-4Opgemerkt zij,datdo lithologieinhotprofiel onderdeEem-kleiin
boringM 68sterkafwijktvandat indeoverigeboringen.Inplaatsvaneen
grofzandigpakket,wordonhier inhoofdzaakmatigfijnetotmiddolfijnezandengevonden,met enkelekleilaagjes.Alleenopca-19mN.A.P.komt eenlaag
grofzandvoor toteendiktovan ca2m.
Samenvattend kanduswordengestold,dat inhotgebiedtweewatervoerende lagenvanverschillende diktevoorkomen,gescheidendoor eenkleilaag.Debelangrijkstevandezebeide lagenisdio,welke opeendieptevan
ca0tot-16mN.A.P.isgelogenenzowelaandoonder-enbovenzijdedoor
oonkleilaag isbegrensd.Dotweedewatervoerende laag isgelegenopoen
dieptevan-6tot -12mN.A.P.Dozc laag,dieeengeringerediktehooft
daneerstgenoemde enuitmateriaalbestaatdatmindergrof is,wordtaan
dobasisdoor eenkleilaagbegrensd enaandebovenzijdedoor eenfijnzandigcdeklaag,dietotaanmaaiveldreikt.

4.Uitvoeringvandepompproef
Infig.2isde liggingendedieptenvandeverschillende puttenaangegeven,alsookdodieptenwaaropdowaarnemingsfiItersendepompfiltcrs
warengestold.Zoalsisoptemerkenwerd iniedereboringéénfiltergeplaatst indewatervoerende laagonderdeEomion-kloi,éénfilter indewatervoerende laagbovendozokleienéénfilterindedeklaag opca2mbenedenmaaiveld.
Depompproefwerd intweegedeeltenuitgevoerd,waarbijeerstafpompingplaatsvond indodiepewatervoerende laagendaarna indeondiepe.
Hotpompfilter indodiepe laaghadoenlengtevan8m enwasgesteld op
eendioptovan24 ? 00tot32,00mbenedenmaaiveld.Dediamotervanhotpompfilterwas3". Degebruiktepomphad eonmaximale capaciteitvanca.40m
peruur.
Loodrecht opderaaivanwaarnemingsfilterswerd eenafvoerloidingvan
beregoningsbuizengolegd,waardoorhetopgepomptewaternaar eennabijgelegenslootkonwordenafgevoerd.De lengtevandeafvoerloiding bedroeg
ca250m.Doordezeuitvoeringwasdekansopcirculatievanhet opgepomptewatervrijklein^Aanhotbeginvandoafvoerleidingwerd ineenzakeen
watermetergeplaatst,zodatdezesteedsvolwaterwasengeen onjuistemetingenwarenteverwachten.Doordat deberogeningsbuizeneendiameterhadden
van slechts2-g-" endeuitstroomopeningvandepompeendiamoterhadvan
3" trad eenaanzienlijkdrukvcrliosop.
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-5Alvorcnsmotdeafpomping tebeginnenwerdenallefilters (dusin
rusttoestand)opgemeten.Ditgeschieddemet eenpeilklokjeaaneenketting.
Nadatdewatermotorwasafgelezenondepompaangezet,werd dekraangeopend onhet tijdstipvanopendraaiennauwkeurig genoteerd.Eénuurnahet
openenvandokraan,word dewatermeterafgelezen,destandvanhetgrondwater indopompput cloctrischgepeild endaarnadogrondwaterstand inalle
waarncmingsputtonopgenomen.Iederuurwerdendezemotingenherhaald.Steeds
wordnadopompput eerst dezuidelijkeraaigepeild endaarnadonoordelijkewaarbij
steedsbegonnenwordmetdodichtstbijdopompputgelogen
?
waarnemingsputten.
Tijdonsdoproefpompingblockalspoedig,dathotfilterI (op27m
-m.v.)indowaarncminsput op10mvandepompput indonoordelijkeraai
nietgoedfunctioneerde.Depoilfiltcrs IIon III(resp.opca9m o n 2m m.v.)vanallowaarnemingsputtenvertoondengeennoemenswaardigepeilvorlagingengedurendehetpompen (fig.4)•Hieruit isafte leiden,datde
Eomionkleizichoveroengrotereafstandaaneengeslotenuistrekt eneen
afsluitende laagvormt.Opgemerktmootevenwolworden,datdekleinietalgemeeninhotgeheleproefgebied voorkomt,want reedsinboringenopenkelekilometersafstandvandepompproofwerd opdezedieptegeenkleimoor
aangetroffen.Hetwaterdatzichindegrove laagonderdokleibevindt,is
duaalsonvolkomenspanningswatortobeschouwen.
Alsbijzonderheidbijdemetingenkwamnaarvoren,datdodiepe poilfiltcrs indewaarnemingsputtenM69(op220mzuidelijkvandepompput)
oninput285mnoordelijkvandopompput,oennaarverhoudinggrotodaling
vertoonden (ziefig.4)• Zelfshetdiepefilter inputM70,gelegenopca
1kmzuidelijkvandopompputvertoondenog eenmeetbaredaling.
Deproefpompingenmothotpompfiltor onderdekleilaagwordendrieopeenvolgendedagenherhaald,v/aarbijsteedsna8urenpompennagenoeg oenevenwichtstoestandwasbereikt (fig.5).
Doderdodagwerd deeorstodrieurenmet oencapaciteitvan29m peruur
gepompt,waarnadoafpompingvandopompputword gehalveerd doornumet een
capaciteitvan 17*50m peruurtepompen.Opdezemanierishot insommige
gevallenmogelijkdoevenwichtstocstandcordertebereiken endeinvloodsafstandnauwkeuriger tebopalon (oindevandeafpompingstrochtor).
Tonoindedeformatiofactoronvandotweedewatervoerende laagtebepalen,wordvervolgens eonpompproof indezelaaguitgevoerd.Daartoewerd
hetpompfilteropgetrokkenenvan6.30 tot10.30mbonedenmaaiveld inde
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grofzandigclaagbovendekleigeplaatst.Erwerdennogenkelepeilfilters
op2mafstandvandepompputgeplaatst opoendieptevan ca2mbeneden
maaiveld env/cltennoorden,oosten,zuidenenwestenvandepompput.
Tijdensdepompproefbedroegdepompcapaciteitslochts3y75m por
uur,zodatdeafpompingbelangrijkminderwasdanbijdeeersteproef.
Opgemerkt mootv/orden,datverschillende ondiepepeilfiltersnogalafwijkendepciIvorlagingenteziengaven (fig.6b).
Inhetbijzonderdopeilfilters indenoordelijke raaiop25on50mvan
dopompputvertoonden sterkeafwijkingen.Zelfsinrusttoestand blekende
potentiaalverschillen tussenhot ondiepe (lil)enmiddelste (il)filter
vandezeputtenroodsbelangrijkgrotertezijnvergelekenmetdofilters
indooverigeputten.Do oorzaakvandeafwijkingenkonnietwordenvastgesteld,omdatgenoemdepeilputtentotoendieptevan ca10malsspoolboringwarenuitgevoerd.Gedurendedeproefpompingentradengeonnoemenswaard
digodalingen opindediepstepeilfilters,geplaatstonderdeEomienklei.
Erwordvoordezeproeftwoc opeenvolgende dagengedurende 8urengepompt
enuurwaarnomingoninallofiltersverricht.Deresultatenvanallometingen
zijnweergegeven indotabellen 1,2 en3.
5iBerekeningen
Uitdowaarnemingentijdensdopompproevonverricht,kunnendovolgendeformaticconstantenwordenberekend;
a)dodoorlaatcapaciteitvandowatervoerende lagen,ookwelkD-waardegenoemd.Hierinsteltkdegemiddeldehorizontaledoorlaatfactor (inm/dag)
vanhetwatervoerend pakketvoor enDdedikte (inm)vanditpakket.De
kD-waardewordt uitgedrukt inm/dag.
b)doverticaleweerstandvandesomi-pcrmeabolo (dok)lagen,ookwolcT)l

waardegenoemd.Dezeconstantewordtgedefinieerd;c=~ waarinD'dedikte
vandosomi-permeabole laag (inm)voorstelt onk'dovCrticalodoorlatondhoid (inm/dag)vandezelaag.Doverticaleweerstandwordtuitgedrukt indagen.
c)desproidingslongtoL (inm.)ookwelvoorgesteld doorBof^•
Dezegrootheid geeft spreidingweervandostroombanen onderdedeklaag en
wordtgedefinioerdL=t/kDc.
d)deborginscoofficient S,eenonbenoemd getal,datdehoeveelheidwater
2
aangeeft,dieperm oppervlakvanhotwatervoerend pakketvrijkomtals
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-7dogrondwatcrstijghoogto 1mwordtverlaagd.Dezegrootheid isafhankelijk
vandosamondrukbaarhoidvangrond onwateronisevenredigmetdedichtheidvanhetwater.
Ccbovengenoemdeformaticconstantontekunnenberekenenzijndewaarnemingsuitkomstonopverschillende manierengrafischverwerkt.Devolgende
grafiekenzijnsamengesteld•
.afpompingskrommen,waarbijdoafstandenvandeverschillende peilputten
totdopompput togendowaargenomenpoil-vorlagingonindezeputtencplineaireschaalverdeling zijnuitgezet (fig.4).Dezefiguurgeefteenindruk"ïandepeilverlagingen,diena8uurpompenuitdediepewatervoerende laag,indeverschillendewaarnemingsbuizenzijnopgetreden.
. tijd-potentiaalkromme,waarbijdowaargenomendalingenvandegrondwatorstijghoogtonineenonkelowaarnomingsput togendotijdzijnuitgezet.
Voordegrondwaterstandsdalingenisoenlineaire,voordotijd eenlogarithmischo schaalverdelingtoegepast (fig.5aen b ) .Doordatgedurendehet
eersteuurvandeproef onvoldoendewaarnomingonzijnverricht,ishet
buigpuntvandokrommenietbekend,hetgeendecurvevoorverdereberekeningenongeschiktmaakt.
. afpompingskrommon,waarbijdeafstandenvandoverschillendepeilputten
totdopompput tegendoverlagingenvandogrondwaterstijghoogtcnindeze
puttenopdubbel-logarithmischoschaalverdolingzijnuitgezet (fig.6aen

*)
.afstands-potentiaalkromme,waarbijdeafstandenvandowaarnomingsputtentotdopompputtegendegrondwaterstandsdalingen indezeputtenzijn
uitgezet (fig.7aon b ) .Voordeafstandenisoenlogarithmische,voordo
grondwaterstandsdalingen eenlineaire schaalverdelingtoegepast.Omde
kD-en c-waardonmetbehulpvandezekrommentekunnenberekenen,geldt
alsvoorwaarde,datr/B ^ 0 , 0 5 , hierinsteltrdeafstandvandewaarnemingsput totdepompputvoor enBdespreidingslongte.
Voor doberekeningvanhetdoorlatendvermogenvandeonderste,met
spanningswatorgevulde,grove laagisgebruikgemaaktvandoformulevan
Thiom,geldendvoorstationaire stroming
rr>

h

2

h

l

o-^ïb^
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-8-

hicrinisdeQdohoeveelheidwaterinm diepertijdseenheid aandewatervoerende laagisonttrokken,kDhetdoorlatendvermogenvandezelaag,
h 2 onh.destijghoogtonvanhetgrondwater opafstandenvanrespectievelijkr„enr.metervandepompput,nadatbijpermanente onttrekkingvan
eenconstantehoeveelheidwaternagenoegeenevenwichtstoostand isbereikt.
Indienhetpotentiaalverschilh„-h door £ hwordtvoorgesteld,is
dezeformuleteschrijven:
•,- „ /„
kD " zTd _a_.
h l n r2/ri

(2)

a)Voordowaarnomingsputtenop100en10m.vandepompput indozuidelijkeraai,bedroeghotpotentiaalverschil A h , bijoenconstantewatcrontrekkingQ=25,33m3/uur,0,330-0,211=0,119m.
Gesubstitueerd in(2)geeftvoorkD:
KD-24x25,33 - 100_607,9*2,3
kD_
277-x0,119'l n 10"3,14x0,238

_ «
2/
~l ö ? 1 m / d a g *

b)Indonoordelijke raaiwordendewaarnomingsputtengebruikt,dieop100
on25m vandopompput liggen.Hotpotentiaalverschil tussendezepoilputtenbedroog Ah=0,271-0,227=0,044m.
Gesubstitueerdin(2)geeftvoordekD-waarde:
VT.

24x25,33 . 1 0 0 607,9* 1,38 ..,. 2/.
*>•27TX0,044ln "25 = 3,14*0,06S= 3 0 3 6 m / d a g '
Hotblijktdus,dathetdoorlatendvermogeninnoordelijke richting
belangrijkgroterisdaninzuidelijkerichting.DokD-waardevandediepe
watervoerende laagbedraagtgemiddeld ongeveer2450m /dag.Nemenwcvoor
dodiktevandeze laaggemiddeld 15maan,danvolgthieruitdatdogemiddeldehorizontaledoorlaatfactorvandeze laagk=I64m/dag.
InrecentetijdzijndoorHantush (1956)grafischemethoden ontwikkeld
mot behulpwaarvandeformaticconstantonvaneenoneindigewatervoerende
laagmetonvolkomenspanningswaterkunnenworden berekend.Demethodeis
gebaseerd opdodoorHantushandJacob (1955)ontwikkeldetheorievoorde
niot-pormanentostromingineenoneindigewatervoerende laagmotonvolkomen
spanningswaternaareenput,waaraan continuwaterwordt onttrokken.Voor
dodalinggeldtdeformule5

h

-4 7 r VW(u'r/B)
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<3)

-9hierin ish=dedaling,Q=dohoeveelheidwater diepertijdseenheid aan
de laagwordt onttrokken,kD =hot doorlatend vermogenvan do laagen
W(u,r/B)de "putfunctie",hierin is u = .,- ,,r =deafstand van de
asvandopompput tot iederpunt inhetveld,t =detijd sedert met do
afpompingword begonnen enS =doborgingscoefficient,B = lfkD.cde sproidingslcngte ofvolgonsHantushand Jacob (1954)de "lekfactor",c=«-,
deverticaleweerstand vande scmi-permcabolo laag,ofvolgens genoemde
auteurs ookwel de "lok coefficient" genoemd,D'enk'zijn respectievelijk
dodikte ondeverticale doorlatendheidvando semi-permeabele laag.Voor
domaximale daling bijpermanente stroming (stationaire stroming) indo
omgevingvan oenpompput geldt deformulevanBe Glee;
h

max.=Trh

Kô

I

(4)

hierin isK Q dogemodificeerdefunctievanBessolvando ordenul.
Indien nu r/B klein is (r/B / 0,05) kanformule (4)voor practischo
doeleinden bijbenadering geschrevenworden;

• w . * S ^ E I S * - l0*<0'89 S >

<5>

Wanneer dus aanhot eindevandopompproef geen merkbare dalingmeerwordt
waargenomen ende evenwichtstocstand bijbenadering isbereikt,kunnen de
maximale dalingen togen deafstandenvandeverschillende peilputten op
half-logarithmischpapierworden uitgezet.Voor deafstanden (r)wordt de
logarithmischo schaalverdeling gebruikt envoor dedalingen de lineaire
schaalverdeling. Inhet traject,waarinr/B klein is,zullen dopunten op
eenrechte liggen,voor hot trajectwaarin r/B groot isvallen dopunten
op eenkromme,diodeabscis,v/aarh= 0,asymptotischnadert.
= ~L-, lf (6)
x
4 logr 27TkD
'
Om defactor Btevindenwordt hotrechte doolvande curveverlengd tot
dezedeabscis,waarvoor h = 0 , snijdt ineenpunt r„. Bkannu berekend
max '
°
*
o
wordenvolgonsB =0,89 r Q .
(7)
Dehollingvanhet rechte deelvande curve

,, ,

Dewaarnemingenverricht bijdopompproef indediepe watervoerende
laagmet onvolkomen spanningswater zijnvolgens bovengenoemde methode verwerkt. Infiguur 7azijndemaximale dalingen voor dozuidelijke raai togen
do afstanden ophalf logarithmisch papieruitgezet.Hetblijkt,dat over
do eerste 100m depunten ongeveer opoonrechte liggen,die bijverlenging
do abscis snijdt bijeenpunt r ^ 6500om. B=0,89 x 65OO =>5800m.
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Ui"tdefiguurvolgt, datvooréénlogarithmischoperiodededaling /\h=

0,330 - 0,211 = 0,119 m.
Dezewaardegesubstitueerd informule (6)geeftvoorkD:

KD . 2 ? 3 ft, 2,3 x 2 4 x 25,33 , 1398,2 =
^
277/jh 2 x 3 , 1 4 x 0 , 1 1 9
0,74732

g

i 0

2 u,
'

m / a a g

deverticaleweerstand (c)vandesemi-pcrmoabelckleilaagkannuberekencl.
wordenuitB=1/^KD.c ofc=jj =fsfo

=l80

°°d a g e n *

De curvevoordonoordelijke raai isweergegeven infiguur7b.Doordathotfilter op10mvandopompputtijdensdeproefnietgoedfunctionncordeisvoordomaximale dalingeenwaardevan33cmaangenomen,overeenkomendemetdedaling inhotfilter op10mvandepompput indezuidelijke
raai.Hotverloopvando curve ishierdoornietgeheelbetrouwbaar,evenalsdehieruitafte leidenformatieconstanten.
Uitdefiguurblijkt,dat ooknudowaarncmingspuntcnoverdeeerste 100m
opeenrechte liggen,diebijverlengingdoabscissnijdt ineonpuntr ó=
10000m .HieruitvolgtvoordesprcidingslengteB=0,89 x 10000=8900n
Uitdefiguurvolgtvorder,dat overéénlogarithmischeperiodededaling
4 h =0,330-0,221 =0,109m.Gesubstitueerd informule (6)geeftvoor
dekD-waarde:
._ 2,3x 24x25,33 1398,216 -.,- 2/.
^ = 2i3,1410,109 = 0,60452= 2 ° 4 3 m / da e«
"Voordeverticaleweerstand (c)vandokleilaag indenoordelijkeraai

geldtc=§

=^ | o ^ = 38771dagcn-

Vergelijkenwethansdoresultatenvanbeideberekeningsmethoden,dan
blijktdatvoordezuidelijke raaibeidemethodenvoordokD-waardeeenzelfdeuitkomst geven,namelijkkD =l870m/dag.Voordenoordelijkeraai
geeft deformulevanThiem eenwaardevan3036m'/dag endomethodevolgons
Hantushoenwaardevan2043m/dag.Ditverschilkanmedeveroorzaaktzijn,
doordat voorhotpcilfiltcrop10mafstandvandepompput eenonjuistedalingisaangenomen (zieboven ).
Nomenv/ijvoordenoordolij'reraaieenkD-waardeaanvangemiddeld 2540m'y
yüagenvoor dezuidelijkeraaivan1870nr/dag,dankandegcmiddcldokDwaardevandediepewatervoerende laagop2200m/daggesteldworden.
DobergingscoefficientS
Voordoberekeningvandezeformatie constantekandeformulevan
Hantushand Jacob (1955)eveneensgebruiktworden.
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-11Immersvoordedaling geldt (3):h=.^.^ — W (u,r/B),waarinu =•.^ ^
VoordozuidelijkeraaiisB=58OOonwordtvervolgensr=100mgesteld,
danisr/B=^ g =0,0172.
Opeenafstand r=100mbedraagtdedalingh=0,211m.Substituerenvan
dezeendo'overigebekendewaardoninbovengenoemde formule geefts
17(u00172)=4x3,14*1870x0,211=4955,7992= 8
v {u,u,vii<!)
24x25,33

8 g

607,92

°^10^

W (u,0,0172)=8,1849.VolgensdodoorHantush (1956)berekendewaardenvan
dozo "putfunctio"volgt hieruit vooru=0,00009« Substituerenvandezewaardevooruinbovenstaande formule geeftvoordobergingscoofficientSdo
waarde:
4 kDtu 4x I87Ox1/3x9x 10~ 5
'• c
=
S=
2
^
=2,2 Ï 1 0 ;
r
100^
Resultatenvandopompproofindebovenstewatorvooronde laag
Intabel2zijndewanrnomingsuitkomstonvermeldvandepompproof,die
indebovenstewatervoerende laagisverricht.Hetpompfiltcrv/asgestold
opeendieptevan6,30tot10,30mbenedenmaaiveld;dopompcapacitoitbedroog3,35m VQTu u r (fig"2).Dowaarnomingsuitkomstonzijngrafischverwerktopdubbelonhalf logarithmischpapior (fig.6ben8 ) , Zoalsuitfiguur2blijkt,bevindt zich.bovondobotreffendewatervoerende laag oenca.
4 tot12mdikke deklaag,bestaandeuitfijne,soms slibhoudondezandenmet
ingesloten lecmlaagjes.Godurondodeproefpompingblekengrotevariatiesop
tetredenindodalingenvanhetfreatischvlak,hetgeenindoondiepe pcilfiltcrsopca.2m-m.v.konwordenvastgesteld (fig.6b).Insommige peilfiltcrstradeennormale daling op,inandere daarentegen,wasdodaling
aanzienlijkminderdanopgrondvandoligging t.o.v.depompputkonworden
verwacht.Dezeverschillen zijneengevolgvandeheterogene samenstelling
vandedeklaag,dieoenwisselendeverticale doorlatondheid bezitonals
somi-pormoabolc laagistebeschouwen.Voordoberekeningvandeformatioconstantonvandobovenstewatervoerende laagkandaaromgebruikgemaakt
wordenvandemethodevanHantush (1956).
Infiguur8aonbzijndoafpompingscurvonvoordeboidewaarnemings—
raaienophalf-logarithmischpapior ingetekend,deafstanden opdehorizontaleasoplogarithmische schaalverdeling,dodalingenopdeverticaleas
op lineaire schaalverdeling.Degeinterpoleordodalingenop15,20,30on
40mafstandvandopompput zijnafgeleidvandeop.lineaire schaalverdeling
124/0561/25/II
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-12gotekondoafpompingscurven.Uitdefiguurblijkt,datdowaarnomingspunten
opkorteafstandentotdopompputnagenoegopeenrechte liggen.Dehelling
vandezerechte ==^
= „JL-,_.
4logr 27AkD
Indienvoor /\.h. oenlogarithmischoperiodewordt genomen,danisZJlogr=
1,zodatbovenstaandeformulekanwordengeschreven:
Voordesprcidingslcngto (B)geldt:B=0,89r ,waarbijr hotsnijpuntis
vandorechtemetdehorizontaleas,waar nh. =0.
Formatieconstantenvoordozuidelijke raai
l)Doorlatend vermogen (kD-waardo)
Volgonsfiguur8abedraagtdedaling ^lhoveréénlogarithmischeperiode0,13m,terwijlverderr =103nu
kj,= 2,32,3
ftft
x24
3,35
=2,3
= 184,92
_2,3
xx24
x3,35
_1«4^2_ , 2/,
2 77à h -2x3,14x0,13" Ö^ÏM - 22b m / a a g
2)Sproidingslongtc(B)
B==
0,89
r Qr=Q0,89
x x 103 = 91,67 m.
B
0,89
= 0,89
3)Verticaleweerstand (c-waardo)
Af t e l e i d e n u i t B = l/küTc of, c J£ =kD
^hV'
" 226= 37 dagen
4)Borgingscoofficiont(s)
Deze constantekanwordenberekenduitdeformules:
2
r S
l\h = 477-kD
g W(u,r/B)
on
u.
=
"\~i-/"J
— • 4 ,-|;
kD

Stelr=10m,danisr/B=^ g „ =0,1091
Voorr=10mbedraagtdedaling Âh =0,13m.
4 // kD. Ah
W(u,r/B)=
Q
'Bovengenoemdewaardenhieringesubstitueerdgeeft:

w(u,0,i09l)-4*B^4/3^35*° ?13=1 % 7 T -4,5897.
Voor dezeW-functiomootvolgensdotabelvan
ïïantush
u=0,003zijn.

«- TO °fS"^
s =9,04ï10"3 .
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-13Formatioconstanten voor donoordelijke raai
1)Doorlatendvermogen (kD-waardo)
Volgens figuur8bbedraagt dedaling /[h overéén logarithmischo periode0,128 m,terwijlr =98m.
vn _2,3Q
_2,3 x 24x3,35 _184,92 _2 3 Q 2/
03
"2 TT&h
2x3,14Ï 0,128 0,80384 3

'

ag

°

2)Spreidingslengto (B)
Af teleidenuit B=0,89 TQ =0,89 x98=87m.
3)Verticaleweerstand (c-waardo)
0
0
/
B
(87)
Afte leidenuit :B = ykD,c of,c=p=r = \-,Q
=33dagen.
4)Borgingscoefficiont (s)
Nomenwevoor deafstand r =10m,danisr/B =TTT*=0,115*
Voor r =10mbedraagt dodaling 4 h =0,128 m.Substitutie vandeze en
de ovorigobekendev/aardoninïï(u,r/B)=—
^-z—
geefts
T{„ n11O -4x 3,14x 230x0,128 _369,766
_= t
?

W(u,0,115) -

IST = 4 ' 5 9 9 °

24x3,35

Volgens detabel,diedoorHantushvoordezeïï-functioisgegeven,volgt
vooru =0,003.
r2s

„u

nf

«,_4kD.t.u _4x230x 1/3 x0,003

-4~lÖ7t of'S-~72

-

ïöo

Q 0 v 9, n -3
2x10

->

Hotvoorgaande samenvattend,kanhetvolgendewordengesteld.Het doorlatendvermogenvandebovenstewatervoerende laagbedraagt gemiddeld 228
m/dag.
Voor doverticaleweerstand vandodeklaagwordt oengemiddelde waarde
van 35dagengevondenWanneer voor dediktevan dedeklaaggemiddeld ca6m
wordt aangenomen,dan isovereenkomstigdedefinitie van deverticaleweerstand c= r-j-doverticale doorlaatfactor (k')vandodeklaag;

k'=£1=|_=o,17m/dag.
Bijeengemiddelde diktevandowatervoerende laagvan ca.4,8 m eneen
o

kD-waardo van 228m/dag,volgt hieruitvoor degemiddelde horizontaioc
laatfactorvan dowatervoerende laag eenwaarde k =47»5m/dag.
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Doresultatenvandepompproefvergelekenmot die,welkevolgensdo
korrelgrootto verdeling zijngevonden.
Zoals inhotvoorgaande roodsisopgemerkt,zijnindopompputgeroerde (puls)monstersgenomen.Dezemonsterszijngranulometrisch onderzocht,
waarnametbehulpvanhetU-cijfer,hetslib-engrindgehalte endesorteringsgraadvaniedermonster,dodoorlaatfactorisberekendvolgensde
formulekU=»50000.Vanallo opeenvolgende lagenkonaldusdekD-waardebepaaldworden,diegesommeerd eengemiddeldekD-waardovandowatervoerende
laagopleverde.
Deresultatenzijninonderstaandetabelvermeld naastdie,welkezijn
verkregendoormiddelvandopompproevcn.

A

kD-waarden
volgenspompproef
(Hantush-mcthode)

volgenskorrclgrootto
verdeling.

ondiepewatervoerendelaag
(5,80-10,60m.-m.v.)

228m2/dag

I20m2/dag

I956m2/dag

I55Om2/dag

diepewatervoerende laag
(16.00-32,90m.-n.v.'

UitdezetabelblijktdatdokD-waardon,diezijnberekenduit pompproef
gegevens,belangrijkgroterzijndandie,welkedoormiddelvankorrclgroottoanalysenzijnbepaald.Nuzijndegrindgohaltenvandoverschillende
pulsmonstorsniet exactbepaald,maargeschat.Sommigemonsterswarenzeer
rijkaangrind.Endaarhotgrind,vooralbijhogepercentages,dedoorlaatfactorbelangrijkboinvloodt,ishotmogelijkdatdoor onjuiste schattingenvanhotgrindgehalte oentelagekD-waardo isberekend.
Bijdeuitwerkingvandogogevensendosamenstellingvanditverslaggaven
dehorendrs.L.P.Ernstondr.J.ïïcsselingwaardevolleaanwijzingen.Deschrijverssprekenhiervoorgaarnehundankuit.
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FiguurbijschriftenartikelpompproefGroonlo.
figuur1 Hot gebiedvandepompproefmetdo locatievandopompput ondo
verschillendewaarnemingsputten.
figuur2 Lithologischprofielvandopompproefmetdodieptenvandeverschillendepomp-enwaarnemingsfiIters.
figuur3 Dozwaromineralen samenstellingvandeverschillende sedimenten
inboringM 69.
figuur4 Afpompingscurvenvoordeverschillende lagongedurende doproefpomping indoonderstewatervoerende laagop0tot- 16m.N.A.P.
figuur5 Tijd-potontiaalcurvon,aangevende dodalingen,die overdeperiodevanaf.ponpinginiederewaarnomingsputzijnopgetreden.Figuur
5adodalingen indepeilfiltors op27m-m.v.vandezuidraai,
figuur5hdievandonoordraai.
figuur6 Afpompings'curvenvoordoverschillendewatervoerende lagen.Figuur6ageeft de curvenvandepotentiaalverlagingen inde diepofilters op27m-m.v» tijdensdeafpompingindediopowatervoerende laag.Figuur6bdievandofilters opca$en2ui-m,v,
tijdensdoafpomping indebovenstewatervoerende laag.
figuur7 Afstands-potentiaalcurven,aangevendedemaximaledalingendie
indoverschillendepeilfiltors op27m-m.v.zijnopgetreden,
nadataanhot eindevandepompproef indediopewatervoerende
laagnagenoeg doevonwichtstoestandwasbereikt.Figuur7ade
curvevoordezuidelijkeraai,figuur7bdiovoordenoordelijkeraai.
figuur 8 Afstands-potontiaalcurvenaangevendedemaximaledalingen,die
indeverschillende poilfilters opca9m _ m.v.zijnopgetreden,
nadataanhet eindevandopompproef indebovenstewatervoerende laagdeevonwichtstoestand nagenoegwasbereikt.Figuur8a
geeftdecurvevoordozuidelijke raai,figuur8bdievoordo
noordelijke raai.
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