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1.

VOORWOORD
Destudiebijeenkomst"Grondwaterkwaliteit inrelatiemetonderzoekenbeleid11
isgehoudenop 15maart1983inhetInternationaalAgrarischCentrumte
Wageningen•
DezestudiebijeenkomstiseenvervolgopdeeersteCHO-studiebijeenkomst
"Waterkwaliteit ingrondwaterstromingsstelsels"op 1en2aprii1980.
NaaraanieidingvandezebijeenkomstenopaanradenvandeContactgroep
GrondwatermodeilenCHO,heefthetKleinComitevandeCHObeslotenomde
begeleidingscommissieGrondwaterkwaliteitintestellen.
Dezebegeleidingscommissie heeftdevolgendedoelstelling:
"HetadviserenvanhetKleinComiteoverdewijzewaaropeenverdereinventarisatievanhetonderzoekopgrondwaterkwaliteitsgebied kanplaatsvinden;
vervolgenshetaandehandvanderesultatenvandezeinventarisatie,zo
mogelijkaangevenvandeactiviteitendieinhetkadervandeCHOophet
grensgebied tussengrondwaterkwaliteits-en grondwaterkwantiteitsonderzoek
dienttegeschieden.
Degroepbestaatuitdevolgendeleden:
Prof.dr.G.B.Engelen (VUA), (voorzitter),Ir.W.vanDuyvenbooden (RID),
Drs. E.Romijn (DWG),Ir.J.H.A.M.Steenvoorden (ICW),Drs.W.J.Willems
(Min. VROM)enJ.C.Hooghart(CHO)(secretaris).
Voordeuitvoeringvandeinventarisatie isIr.L.J.M.3oumansaangetrokken.
DitprojectisgefinancierddoorhetvoormaligeMinisterievanVolksgezondheidenMilieuhygiene.Deinventarisatieheeftgeleidtoteenrapportin
deserieRapportenenNota'svandeCHO,alsno.11,getiteld"Inventarisatie
grondwaterkwaliteitsmodellen".Omderesultatenvandezeinventarisatiete
besprekeneneeninzichttekrijgen in demeningen/ideeen ophetgebiedvan
hetgrondwaterkwaliteitsonderzoek heeftdebegeleidingscommissie voorgesteld
omdezederdeCHO-studiebijeenkomsttehouden. (DetweedeCHO-studiebiieenkomst
gehouden in 1981,haddetitel:"Waterkwaliteitenwaterkwantiteitinhet
IJsselmeergebied.)
Nadeinleidingen van Ir.K.Kovaralsvertegenwoordiger vande Contactgroep
Grondwatermodeilen CH0-TN0,overdekeuzeengebruik vangrondwater (kwaliteits)
modellenenvanIr.L.J.M.Boumansoverdestand vanzaken,isgediscussieerd aan
dehand vanstellingen.
Inditrapport zijndanookopgenomenbovengenoemdeinleidingen,destellingen
metsamenvattingenvandegevoerdediscussies,dieeenweergave zijn vande
studiebijeenkomst,maarniet explicietdemeningvandevoorbereidingsgroep vertolken,
deconclusiesvandezestudiebijeenkomst,enhieraanvoorafgaand deaanbevelingen
vandebegeleidingscommissie aanhet KleinComite.
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Voorhetprogrammavandestudiebijeenkomstendelijstvandeelnemerswordt
verwezennaardebijiagen

I en n .

Daardebijeenkomst wasgerichtopdiscussie,isslechtseenbeperktaantal
deelnemersultgenodigd.Debelangsteliinsdieerechterbestond•voordeze
studiebijeenkomstheeftdeCommissievoorHydrclosischOnderzcekTNO, dcen
•besluitenmiddeisaitraooorteen'credereversoreidingte£evenvande
resultaten.
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AANBEVELINGEN

DebegeleidingscommissieGrondwaterkwaliteit beveeltnet KleinComitevande
Ccmmissievoor Hydrologisch Onderzoek TNOaan:
1.HetoprichtenvaneenContactgroep Grondwaterkwaliteitmetalsdoelstelling
hetbevorderenvan:
-hetuitwisselen vankennis;
-hetuitwisselen vaninformatieover lopend onderzoekophetterreinvangrondwaterkwaliteit enderandgebieden.
2.DetaakvandeContactgroep Grondwatermodellen (CGM)uittebreiden,zodatin
dezegroepookdegrondwaterkwaliteitsmodellenbehandeldworden.
HiertoekaneventueeldesamenstellingvandeCGMgewijzigdwordendooraanvulling
metdeskundigenopkwaliteitsgebied.

Toelichting bijaanbeveling 1.
a.DeContactgroep Grondwaterkwaliteit dienttebestaanuitonderzoekersen
gebruikers vanonderzoekresultaten ophetgebied vangrondwaterkwaliteit.
b.DeContactgroep Grondwaterkwaliteit kanindezelfde vormalsdeContactgroep
Grondwatermodellen (CGM)worden irgesteld.D.w.z.datgeenextrageldofmankrachtnoodzakelijk is.Vooreventueleuitgebreidewerkzaamhedenkunnenproject
voorstellenwordengedaandoordezecontactgroep.
c.Dealgemenetakenvoortvloeiend uitdedoelstellingzijn:
-hetorganiserenvanbijeenkomstenophetgebied vangrondwaterkwaliteit ende
randgebieden;
-activiteitenuittevoerenophetgebied vankennisoverdracht eninformatieverzameling.
Concrete takenopkortetermijn:
-Hetvoorbereiden vaneenthemadagoverregionaalonderzoek.Detitelvandeze
dagkanzijn:"Regionaalg;rondwaterkwaliteitsbeheerff..
Alsvoorbeeld kaneenprovinciegenomenworden (Drenthe/Utrecht)waarveel
onderzoekgedaan isofgedaanwordt.
Aandeordedienttekomen:
.meetnetten;
.hydrologische/hydrogeologische gegevensensystemen;
.waterkwaliteitsgegevens.
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Onderwerpen voorvolgendethema/studiedagenzijn:
.waterwingebieden;
.bufferzonesrondnatuurgebieden.
Hetopstellenvaneengeannoteerd overzichtvangedane inventarisaties*)
vanuit:ICW,

Landinrichtingsdienst,M.E.R.,CHO-TNO,Automatiserings

overlegWaterbeheer,SAMWAT-,etc.

*)inventarisaties:
ICW

attenderingsbulletinvandebibliotheekStaringgebouw
meto.a.informatieoverprogramma'sgeschiktvoor
zakcomputers.

Landinrichtingsdienst

rapport ,fVoorspellingvandeeffectenvanlandinrichting
opwater,bodemenlucht", 1983.Eindrapportage fase1.

M.E.R.

inventarisatie vanbeschikbare techniekenvoormilieueffect-voorspelling1981-1982.

CHO-TNO

RapportenenNotafs:
- n o . 2:rapportvandead-hocgroepGrondwatermodellen
enComputerprogrammatuur TNO,1978.
-no.11:InventarisatieGrondwaterkwaliteitsmodellen,
L.J.M.Boumans,1982.

Automatiseringsoverleg
inventarisatierapport A.O.W.deelI,IIenIII,1982.
SAMWAT

Beleidsanalysemethodeninhetwaterbeheer.Eenverkenning
vanproblemenenoplossingen.deel II,1983
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3.

GR0NDWATER(RWALIIEITS ^ M O D E L L E N
Keuzeengebruik

TenbehoevevandeCHO-studiebijeenkomst
"Grondwaterkwaliteit inrelatietot
onderzoekenbeleid".
Samengesteld aandehandvanhet "Rapporten
aanbevelingenvande Contactgroep
GrondwatermodellenCHO-TNO
Ir.K«KovarenIr.M.G.M.denBlanken

januari1983
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3.1.INLEIDING

Indezeventiger jarenhebbendeontwikkeling enhetgebruikvancomputermodellen
ophet gebiedvangrondwater (grondwatermodellen)eengrotevlucht genomen.Reeds
nu staat eenrelatief omvangrijkarsenaal aanmodellen terbeschikking alshulpmiddelbijanalysevangrondwaterproblemen.Dezeproblemenzijngerelateerd aan
zoweldeuitvoering vanwerkenenhetgrondwaterbeheeralsaanspeurwerken
methodiekontwikkeling.
Geziendeinspanning,diemomenteelgeleverd wordtophetgebied vanmodelontwikkeling,magverwachtwordendathetaantalmodellen indekomende jarennogzal
toenemen.Daarnaast mag verondersteld wordendathetgebruikvangrondwatermodellenindedagelijkse praktijkvanhetgrondwateronderzoek verder ingang zalvinden.Naarmatedemodelontwikkeling enerzijds enhetmodelgebruikanderzijdsin
omvang toenemen,dient ermeerengericht aandacht tewordenbesteed aan:
- contacten encob'rdinatietussenmodelontwikkelaars;
-het samenoptrekkenvanmodelontwikkelaars enmodelgebruikers
(o.m.afstemming vanmogelijkhedenenbehoeften);
- debeschikbaarheid vanmodellenendemodelkeuze.

Inhet rapport vandeContactgroep aandehandwaarvan dezebijdrage isgecompileerd,wordtmet nameaandacht besteed aandeproblematiekmet betrekking totde
modelkeuze enhetmodelgebruik* Onderwerpen diedoorde CGMworden aangemerkt als
zijndevanbijzonder gewicht enwaarmeede CGM zichvanaf deinstelling hoofdzakelijkheeftbeziggehouden.

DeContactgroep heeft zich tijdenshaarwerkzaamheden beperkt totdezgn. grondwaterstromingsmodellen.Dit zijnmodellenwaarmeegrondwaterpotentialen (stijghoogte,grondwaterstand)ofgrondwaterdrukken kunnenwordengesimuleerd. Dit
typemodellenwordt doorgaans als "kwantiteitsmodellen"aangeduid.Totdezegroep
modellenbehoren ookmodellenvoordeberekening van stroombanen enverblijftijden.

Onder grondwaterkwaliteitsmodellenwordenmodellenverstaanwaarmee het transport
(inruimteentijd)vanopgeloste stoffen inverzadigd en/of onverzadigd grondwaterkanwordengeanalyseerd.Inengere zinkunnendegrondwaterkwaliteitsmodellenwordengedefinieerd alsmodellendie,alsonderdeelvan zowelhuninputals
output,iniedergevaleengrondwaterkwaliteit kenmerkendeparameterhebben,
zoalsbijvoorbeeld de stofconcentratie ofeendiscreet aantaldeeltjesals
dragersvaneenbepaalde stofhoeveelheid»

-3-

Verderwordendegrondwaterkwaliteitsmodellen veelalgekenmerkt doorhet fysische
procesvanadvectie,datwllzeggendeverandering indegrondwaterkwaliteit als
gevolg vangrondwaterstroming* Naast deadvectie kan Indezemodellenookmeteen
groot aantal andera fysische,maarookfysisch-chemischeenbio-chemischeprocessenrekening wordengehouden.

Aangezienergeenessenti&elonderscheid istussendeaspectenvankeuzeen
gebruikvangrondwaterkwaliteits-engroudwaterkwantiteitsiaodellenisde CGMvan
mening dat deze doorhaarbeschouwdeonderwerpenonverminderd ookvoordegrondwaterkwaliteitsproblematiekvanbelang kunnenzijn#

Overdeonderwerpenkeuzeengebruikisbinnende CGM uitgebreid gediscussieerd.
De CGMmeent datderesultatenvandezediscussies,zoalsneergelegd inhet CGM
rapport,met namevoordediscussies opdeonderhavige CHO-studiebijeenkomsteen
belangrijke achtergrondinformatiebevatten.Dehiernagegeven drie hoofdstukken
zijneenverkorte enopdegrondwaterkwaliteitsproblematiekenigszins toegespitsteweergave vanrespectievelijkhoofdstukken 3,5en6uithet voornoemdeCGM
rapport.
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3,2.INDELINGVANMODELGEBRUIKERS

Het isbijdiscussiesbinnendeCGMnuttiggeblekenonderscheid tiemakentussen
deverschillendeniveausmodelgebruikers.Inwerkelijkheid zijndezeniveausvaak
tiietzoduidelijkteonderscheiden.Zijgaangeleidelijkinelkaaroverofzij
zijnverenigd ineenpersoon.

Niveau1;debeleidsgerichtegebruiker

Dezegebruiker isbeleidsenbeleidsanalytisch gericht.Hijmoet opdehoogte
zijnvandebeleidsdoelstellingen,waarbijgrondwater(kwaliteit) eenvandefactorenisdienodig zijnvoorhetrealiserenvandoelstellingen.Hijmoetoverzien
vanwelkbelangwater(kwaliteit)isvoorhetbereikenvandedoelstelling,mede
inrelatie totdeanderevoorwaardenwaaraanvoldaanmoetwordenomdedoelstelling tekunnenrealiseren.
Aandehand vanzijnkennisvanbestuurlijkezakenendebesluitvorming hierbij
("niveau0")zalhijbijeeningreepmoetenaangevenhoebetrouwbaardegevolgen
vaneeningreepbepaaldmoetenworden,opwelketermijnantwoord verwachtwordt
enhoeveelgeldbeschikbaar isofmoetkomenomtoteenverantwoordebesluitvorming tekunnenkomen.Hetbegrip "ingreep"dient inditverband zeerruimte
wordengelnterpreceerd,varierend tusseneenconcretecivieltechnische ingreepen
eenwijziging vanbeleid tenaanzienvan(grond)water(kwaliteit).
Degebruiker vanniveau 1zaldusopdehoogtedienen tezijnvandetechnische
mogelijkhedenophetgebiedvanhydrologischemodellen (inrelatietotkwantiteit
enkwaliteit).Dezemogelijkheden (kunnen)wordenaangedragendoorniveau2.

Niveau2;detechnische georienteerdemodelgeruiker

Hieronder wordtdegebruikerverstaandieinhetkadervaneenonderzoeksproject,
uitgaandevandeprobleemstelling,daadwerkelijkbetrokkenisbijdeschematiseringvandehydrologischewerkelijkheid tenbehoevevandemodeltoepassing.Hij
isdirect ofindirectbetrokkenbijmodelberekeningen,uittevoerenineigen
beheerofdoorderden.
Dezegebruikermoethydrologischgeschoold zijnenhet iswenselijk,maarniet
noodzakelijkdathijdegebruikelijkecomputertalenkanlezen,ermeeomkangaan
eneventueelkleineaanpassingen inhetprogrammakanaanbrengen.
Hijdient eenprobleemhydrologisch tekunnenvertalen (formuleringvanhet
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onderzoeksvoorstel)enuitdebeschikbaremodellenvoorzijnprobleemmeest
geschiktemodel tekunnenselecteren (criteriao.a.beschikbare tijd,credieten
gegevens envereistebetrouwbaarheid).
Hijmoet devoorwaardenwaaraanvoldaanmoet zijnenwaaropgeletmoetwordenom
datmodel toetemogenpassen,kennen,debeperkingenvanVietmodelonderkennen
endewaardedieaandeuitkomst toegekendmagwordenkunnenbeoordelen.
Tevensdient hijaan tekunnengevenwatdebetrouwbaarheid* vandeuitkomsten
vanhetmodel is,doorwelkefactorendezebetrouwbaarheid betsterkstwordt
belnvloed enhoedebetrouwbaarheid kanwordenverhoogd (welkeveldgegevens
beter?; ander programma?).Kortomhijmoetdemodelresultatenkunneninterpreterenenevalueren.Voortsdienthijinzicht tehebben indekostendieeenen
andermet zichmeebrengt•
Indieninhethiernavolgende"degebruiker"wordtgenoemd,wordthiermeeniveau2
bedoeld.

* Hetbegrip "betrouwbaarheid"wordt toegelicht inhoofdstuk4,
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3.3.KEUZEVANHETMODEL

3.3.1.Inleidins
Hetdoelvaneenhydrologischondarzoekisveelaltevoorspellenwatdegevolgen
vaneeningreepofeencombinatievaningrepeninhethydrologischsysteem (bijvoorbeeld eengrondwatervinning,eenbeekkanalisatie,deaanlegvaneenvuilstortplaatsofvijzigingvanlandbouwpraktijken) zullenzijnvoorbepaaldeonderdelenvandiesysceem (bijvoorbeeldgrondwaterstanden,beekafvoeren,grondwaterkwaliteit).Meer concreet zalmenwillenwetenaanweIkecriteriaeeningreepof
eenconstructiezalmoetenvoldoenomdedoelstelling zogoedmogelijk teverwezenlijken.
Inverbandmetdekostenenmogelijkeschadelijkegevolgenkanzofningreep
meestalniet ophet systeemzelfwordenuitgeprobeerd.Meestalzalmendaarom
gebruikmakenvaneengeschematiseerdeweergavevandewerkelijkesituatie,een
model.Riervooriskeuzemogelijkuitverschillendetypen,waarondermetname
wiskundigemodellen,datwilzeggenwiskundige formuleringendiedefysische,
(fysisch)chemischeenbiologische processenvandegrondwaterstromingenstoftransport beschrijven.
Dehoofdfasevandeuitvoeringvanhethydrologischonderzoekzaldaarommeestal
bestaanuiteenmodelstudie.Dekeuzevaneenmodelisafhankelijkvaneenaantal
factoren:
a.het fysische systeem;
b.debeschikbaarheid vangegevens;
c.deaardvanhetprobleem;
d.deaardvanendebetrouwbaarheid vanderesultatendiemenverwacht;
e.debeschikbare faciliteiten;
f.debeschikbaremiddelen(geldentijd).
Inhetvervolgvandithoofdstukzalsuccessievelijkopdegenoemdefactoren
wordeningegaan.
3*3.2..Het fysischesysteem

Indeeersteplaatsisvoordemodelkeuzevanbelangwelkdeelvandefysische
werkelijkheid doorhetmodel zalmoetenwordenweergegeven.
Ditbetreft zoweldeomvang inruimteentijdendematevandetaillering alsde
verschijnselendiemenwilsimuleren.Heelbelangrijkisinhoeverremenmoeten
kanschematiseren totderelevanteaspectenvanhetsysteem.Veelhangtafvande
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matevandetailwaarmeemenhet systeemkent.Tot het systeemkunnenookbehoren
deprocedures waarmeemenhet systeem bestuurt.
Hetmoetwordenbenadrukt datdegekozenmodeltechniek inallegevallen eenschematisatie(versimpeling)vandehydrologischewerkelijkheid inhoudt,met alle
gevolgenvoordebetrouwbaarheid vanmodelresultatenvandien.

3.3.3.Beschikbaarheidvangegevens

Iederehydrologische studievangt aanmet een inventarisatie vandereedsbekende
gegevens.Debeschikbaarheid vangegevensvormt eenbelangrijke randvoorwaarde
voordekeuzevanhetmeestgeschiktemodel.Zevormenhetbouwmateriaalvanhet
modelalsmededevoorwaarde endetoetssteen voor zijnwerking.
Drie situaties zijndenkbaar.
a.Desituatiedat erniet voldoende gegevens aanwezig zijnomzelfsmeteen
simpeleanalytische formuleeenverantwoorde berekening tekunnenuitvoeren.
Wilmen inzo'ngeval eenenigszins gefundeerde voorspelling kunnendoen,dan
zullen tenminte zoveel extragegevensmoetenwordenverzameld,dat eeneenvoudigemodelmatigebenadering zinvolis.
b.De situatiedat erwel eenmodel tevinden is,datmetdebeschikbaregegevens
resultaten oplevert, echter zonderdebetrouwbaarheid die,gelet opdedoelstelling,wordt vereist.Het gebrekaangegevenskanbetrekklng hebbenop
onvoldoende bekendheid met degeohydrologische opbouwvanhetonderzoeksgebied,waardoor eenverantwoorde schematisering vanhet probleemnietgoed
mogelijk is.Hetkan ookvoorkomendat erwelvoldoende bekend isoverde
opbouwvanhetgebiedmaardat eronvoldoende kwantitatieve gegevensbeschikbaar zijn.Ookindezegevallen zullende reedsbekende gegevens doormiddel
vanveldonderzoekmoetenworden aangevuld.
c.De situatie datbijgebruikmaking vanallebeschikbaregegevens eendusdanig
modelkanwordengevonden datderesultatendevolgensdedoelstelling gewenstebetrouwbaarheid bezitten.

Naarderelatie tussen extragegevensverzameling endehieruit resulterendetoename inbetrouwbaarheid vanmodelresultaten isnog weinig onderoekgedaan.Het
verdient aanbeveling dat aanditaspect vanmodelonderzoekmeeraandachtwordt
Ly^jjjjJj*>^ \ £f j\^\ 9
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3.3.4•Aardvanhetprobleem

Eenalgeiaenevraag,gesteld opbeleidsniveau,wordt ineenorganisatiesteeds
verder geconcretiseerd toteeninhydrologische termengesteldvraagstuk.Dit
vraagstuk wordt vertaald ineendoelstelling vanhethydrologischeonderzoek,
waarmeehetvraagstuk toteenoplossingkanwordengebracht.Indedoelstelling
wordt onderanderedeaardvanhet probleemuiteengezet,bevattendedevolgende
elementen:

a.deaardvandeingreepdieinhethydrologische systeemwordtgepleegd; bijvoorbeeld ofhet eengrondwaterwinning, eenpolderpeilverlaging, eenbeekregulering,ofeenlozingvanafvalstoffenbetreft;
b.dehydrologische parameter(s),waarvanmendereactieopdieingreepwilvoorspellen;bijvoorbeeld hetniveauvanhet freatischvlak,eenbeekafvoer,de
verdamping ofdeconcentratievaneenstof;
c.het tijdstipwaaropofhet tijdsverloopwaaroverdeingreepwordtuitgeoefend
enmendereactievandehydrologische parameter wilvoorspellen;metandere
woordenishet eenstationairofeenniet-stationair probleem;
d.delocatieofhetgebiedwaardeingreepwordtuitgeoefend enwaarvoormende
voorspelling wildoen (zowelinhethorizontalealsinhetverticale vlak).
Eenvraagstelling diedebovengenoemdeelementenbevat zoueralsvolgtuitkunnenzien:Wat gebeurt ermetdebeekafvoeren intermenvankwaliteit enkwantiteit (b)ingebiedA(d)gedurendezomerperiode(c)alserinhetvoorjaar (c)in
gebiedB(d)eengrondwaterwinning (a)wordtgestart op50mdiepte (d),die
gedurende 3maanden (c)zalwordengecontinueerd.
Tezamenmetdekennisdiemenheeftvanhetonderzoeksgebied, ismennuinstaat
omhetprobleem inhydrologische termenzodanig tebeschrijvendatmenkangaan
zoekennaareenmodelwaarmeehet probleemkanwordenopgelost.
Eenessenti'dleschakelvooreenjuistemodelkeuzeontbreekt echternog,namelijk
eenantwoord opdevraaghoebetrouwbaarderesultatendienen tezijn.

33.5.Aard enbetrouwbaarheid vandeteverwachten resultaten

Hetgewicht endeomvangvandemogelijkegevolgenvaneeningreep inhethydrologischesysteemkunnenwordenuitgedrukt indebetrouwbaarheid diemenvande
modelresultatenverlangt.Hetbetekent datgrenzenwordenaangegevenwaarbinnen
demodelresultatenmogenafwijkenvandewerkelijkheid (meteenbepaaldekansop

-9-

overschrijding):dezogenaamdebetrouwbaarheidsgrenzen. Dezegrenzenzullenenger
zijunaarmatedebelangendiemetdemogelijke gevolgenvaneeningreepzijn
gemoeid,zwaarderwordenbeoordeeld.
Eenvoorbeeld terverduidelijking.Hetkanvoorkomendatmennietwildat ineen
bepaald gebied degrondwaterstand alsgevolgvaneeneldersgeplandegrondwaterwinning,waarvoorvergunningwordt aangevraagd,meerdan10cmdaalt. Eendoelstellingvanhethydrologischeonderzoekdatvoordit gevalwordt ingesteld,zou
kunnen zijnaan tegevenwatdekansis,datoverschrijdingvandie10cmtoch
optreedt.Ditbetekent dathetgekozenmodeliniedergevalinstaatmoetzijn
resultaten televerenmet eenbetrouwbaarheiddiebinnende 10cmligt.Alsdit
nietmogelijkis,zalopgrondvandemodelresultatendoorbeleidsinstanties
afwijzend overhetprojectwordenbeslist.Wilmentochgraaggoedkeuringkrijgen
voorhet project,dandoetmenerinditgevalgoedaanuit teziennaareen
modeldatresultatenoplevert binnenengerebetrouwbaarheidsgrenzen,danhet
eerdergekozenmodel (waaraanvanzelfsprekend debenodigdegegevensmoetenzijn
aangepast)•Ditvoorbeeld toontaandatookdegewenstebetrouwbaarheid vande
modelresultaten,afgeleid uithetbelangvandemogelijkegevolgen,eenrol
speelt bijdemodelkeuze.Eenzelfde typevoorbeeld vandedefinitievangewenste.
betrouwbaarheid isvanzelfsprekendookoptestellenmetbetrekking totdeconcentratievaneenstof inhet grondwater.
Inhoofdstuk4zaldieperwordeningegaanopdetechnischebetekenisvandebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.
3.3.6.Beschikbaarheid vanfaciliteiten

Indevoorgaandeparagrafenisaangegevenwelkeelementennodig zijnomeenmodel
tekunnenkiezen,maarnognietwaaruit gekozenkanworden.Watdusnogontbreekt
iseenoverzicht vanbeschikbare faciliteitenwaaruit eenkeuzegemaaktkanwordendiehetbestepastbijhetoptelossenprobleem.
InNederland zijnmomenteeltweeoverzichtenvanbeschikbare faciliteitenvoor
grondwateronderzoek bekend (overigensalleenbeperkt tot computerprogramma1s).
ESnervanisvermeld inhetverslagvande "AdHocgroep Grondwatermodellenen
Computerprogrammatuur vandeCHO-TNO (CHO-TNO, 1978).Het anderishetresultaat
vaneenenquete,gehoudendoordeCIAD-werkgroep "Bemalingvangrondwater" (CIAD,
1979).Beideoverzichten zijngebaseerd opeenindelingnaarhydrologischekenmerken.
Doormiddelvaneensysteemvanplussenenminnenwordtaangegevenoverwelke
andereeigenschappen enkenmerkendemodellenbeschikken (bijvoorbeeld welke
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schematlseringenerinzijnverwerkt,welkeuitvoerparametersmogelijk zijn,weik
rekensysteem wordt gebruikt,etc.)*
Inprincipe isditeengoedsysteem.Eenprobleemisvaakdaterergveelmodelkenmerken zijn,zodatdeoverzichten zeeruitgebreidkunnenworden.Vooreenniet
goed inmodeltechniekeningevoerdegebruikerkanditbezwaarlijkzijn.Ineen
apartesubgroepvandeContactgroep isdaaromgezocht naarmogelijkhedenvooreen
meergebruikersvriendelijke indeling.Gecracht isomeenzoeksysteemteontwerpen
met alsingang deverschillendetypenhydrologischeproblemen.Alspoedigbleek
echterdatmet demeestegrondwatermodellenvrijwelalletypenproblemenkonden
wordenaangepakt.Ditbetekendedat eropgrondvanditkeuzecriteriumnauwelijks
eenselectievanmodellenmogelijkwas.Deconclusie vandesubgroepwasdanook
dateen indeling ophydrologischekenmerkenhetbesthanteerbare systeem is.

3.3.7.Beschikbaremiddelen

Debeschikbare geldelijkemiddelenwordenveelalbepaald doordegroottevande
belangendieophetspelstaanendoordeomvangvanhet project.

Dekostendie zijnverbondenaanhetwerkenmetmodellen,kunnenwordenopge—
splitst indevolgendeonderdelen:
a.dekostenvanhet ontwikkelenofaanpassenvanhet rekensysteem, hetwiskundigemodel (incl.hetcomputerprogramma);
b.kostenvanhetopstellenvanhethydrologische schema,hetgeometrischemodel;
c.kostenvanhetverzamelenenverwerkenvandegegevens;
d.rekenkosten;
e.kostenvaneventueleverdereverwerking envanhetpresentabelmakenvande
resultaten.
Inprincipezijnalleendeonderagenoemdekosteneenmalig.Zijzijnechtervaak
aanzienlijk enzullenveelal,bv.viaeenopslagopderekenkosten,alsoverhead
bijelkproject inrekeningwordengebracht.Alszodanigkanheteenbepalende
factor zijnbijdemodelkeuze.
Deoverigekostensoortenverschillenperprobleemmaarookpertypemodelen
kunnendaarom eengroteinvloedhebbenopdemodelkeuze.Dekostenvangegevensverzamelingvormeneengrootdeelvandetotalekosten.
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3.4,GEBRUIKMODEL

3-4.1.Inleiding

Inhet vorigehoofdstuk (hoofdstuk3.3isdekeuzevanhetmodelbesproken. Inde
meestegevallen zalhethierbijomdekeuzevaneencomputerprpgramma gaan,dat,
eenmaal "gevoed"door invoergegevens,een "model"zalvormen.Deinvoergegevens
betreffendenavolgende groepengegevens:
- discretisering inruimteentijd;
-hydrologische parameters.

Indithoofdstukwordt ingegaanopdiverseaspectenvanhetgebruikvandevoornoemdeinvoergegevens inhetkadervandemodeltoepassing.Voordat deInvoergegevensinparagraaf3.4.4naderbeschouwd worden zaleerstaandacht wordengegeven
aandebegrippen "nauwkeurigheidenbetrouwbaarheid"(par3.4:2)enaanhetbelang
vaneenadequate formuleringvandedoelstelling vanhetmodelonderzoek (par.
3.4.3).Nadatdeinvoergegevens zijnbesproken zalachtereenvolgens wordeningegaanopdecalibratie (par.3.4.5),gevoeligheidsanalyse (par.3.4.6) ,verificatie
(par.3.4.7)endetoepassing (par.3.4.8)vanhetmodel.
3enadrukt wordt dat deindithoofdstukweergegeven activiteitenvandeniodelgebruiker slechtsdeeigenlijkemodeltoepassingbetreffen ennietdeinterpretatie
endevervolgbewerkingen vanmodelresultatentenbehoevevanderealisering van
dedoelstelling vandehydrologische studie,waarvanhetmodelgebruikeenonderdeelis.

3.4.2.Nauwkeurigheid enbetrouwbaarheid

Dewaterstroming en/ofdekwaliteitsverandering indeverzadigdeenonverzadigde
zonevandegrondkaninhetalgemeenwordenbeschrevenmet eendifferentiaalvergelijking ofmet eenstelselvangekoppeldedifferentiaalvergelijkingen.Slechts
ineenbeperkt aantalgevallenkanvoordezevergelijkingen deexacteoplossing
wordengevonden.Indiendeexacteoplossing nietkanwordengegeven,kanvoorde
differentiaalvergelijkinglangsnumeriekewegeenbenaderendeoplossing worden
verkregen.Demeestbekendenumerieke technieken zijndemethodenvandeeindige
elementenenvandeeindigedifferenties.Denumeriekverkregenoplossingis
benaderend indezindat er,zowelinhet ruimte-alstijddomein inhetalgemeen
eenafwijkingbestaat tussendenumeriekeoplossing endeexacte (onbekende)
oplossing vandedifferentiaalvergelijking.
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Dematewaarindenumerieke oplossing deexacteoplossing benadert,wordtde
nauwkeurlgheidvanmodelresultaten genoemd•
Naast deprecisievandecomputer enhet effect vanmogelijke convergentiecriteria isdenauwkeurlgheid vanmodelresultaten vooral afhankelijkvandematevan
discretisering inruimteen tijd.Inhet algemeengeldtdatnaarmatedegrootte
vanelementenofblokken (bijrespectievelijk eindige elementen-ofeindigedifferentiemethode)afneemt en/of degroottevande tijdstapafneemt,denumerieke
oplossing deexacte (onbekende)oplossing dichter zalbenaderen,met anderewoordendenauwkeurlgheid vanmodelresultaten neemttoe.
Eenvoorbeeld vandeweergave vandenauwkeurlgheid vanmodelresultaten zoukunnenzijn:
"Deonnauwkeurigheid vandemethetmodelberekende grondwaterstandsverlagingen
isoverhethelemodelgebiedkleiner dan3,5cm"•

Aangetekend dient tewordendatderesultatenvangrondwaterkwaliteitsmodellen
doorgaansmet eenaanzienlijk grotere onnauwkeurigheid behept zijndanderesultatenvangrondwaterkwantiteitsmodellen.Dit heeft vooral temakenmetdeoplossingstechniekvoor deadvectieterm indedifferentiaalvergelijking voorhet
grondwaterkwaliteitsvraagstuk.

Het isindemeestegevallennietmogelijkomdenauwkeurlgheid vanmodelresultateninabsolute zinaan tegeven,aangeziendeexacte oplossing nietbekend is.
Indergelijke gevallenkanwordenvolstaanmethetnagaanvanhet relatieve
effectvandefactorendiedenauwkeurlgheid beJTnvloedendoordeuitvoeringvan
degevoeligheidsanalyse (ziepar.3.4.6).Degevoeligheidsanalyse houdtbijvoorbeeld inhetmakenvan tweemodelberekeningenmetverschillende matevanschematisering.Indienhet relatieve effect vandeverandering vandeschematiseringop
demodeluitkomsten zeerkleinis,mag invelegevallenwordenaangenomendatde
onnauwkeurigheid inabsolute zinvoldoende kleinis.Eendergelijkonderzoeknaar
denauwkeurlgheid vanmodelresultaten isbijkwantiteitsvraagstukken meestalniet
nodig gezienhetbeduidend sterkere effectvandebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.Bijkwaliteitsvraagstukken iseendergelijkenauwkeurigheidsanalyse inde
meeste gevallen echterwelaan tebevelen.

Terwijldoormiddelvanhetbegrip nauwkeurlgheid inprincipe eeneenduidig te
kwantificeren "fout inmodelresultaten"wordt uitgedrukt,wordt doormiddelvan
hetbegripbetrouwbaarheid de "onzekerheid"aangegevenwaarmeedemodelresultaten
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afwijkenvandewerkelijkheid.Eengroot probleem isdatmen
raodelresultaten
niet
altijd kantoetsenaandewerkelijkheid,omdat:
- ergeengegevensbeschikbaar zijn;
-het prognosesvoor detoekomstbetreft.
Deverschillen tussendeuitkcmstenvanhetmodelendewerkelijkheidworden
dikwijklsveroorzaakt doordat deinheCmodelgebruikte gegevens slechts schattenderwijskunnenwordenvastgesteld.Voorbeeldenhiervan zijnhetgebruikvan
geschattewaardenvoorhet doorlaatvermogenvandegrond (verzadigd enonverzadigd),drainageweerstanden vanopenleidingen,grondwaterstijghoogtenopeen
modelrand, "nuttige"neerslag,e.d.

Debetrouwbaarheid vanmodelresultaten zouopdiversemanierenkunnenworden
gepresenteerd, bijvoorbeeld als rangesvanwaardenmet eenbepaaldekansvan
voorkomen.Eendergelijkeweergave zoubijvoorbeeld kunnenzijn:
- dekans dat demethetmodelopeenbepaalde plaatsberekende verlagingenvan
degrondwaterstand inwerkelijkheid groter zullen zijndan40,50en60cmis
respectievelijk 32,6%,16,5%en4,1%;
- dekansdat demet hetmodel berekende reductievandeverdamping inwerkelijkheid eenwaarde zalhebbendie tussen40en60mm ligtis93,

% .

0mdebetrouwbaarheid vanmodelresultaten tekunnenkwantificerenmoet eerstde
betrouwbaarheid vanmodelgegevens opeenstatistischewijzekwantitatief worden
weergegevenenals zodanig inhet grondwatermodelwordengehanteerd. Kwantificering vandebetrouwbaarheid vanmodelgegevens zouonderanderedoor toepassing
van inversemodellenkunnenwordenbereikt.Dit zijnmodellenvoordeverzadigde
grondwaterstroming waarmeemetbehulpvangemetengrondwaterstanden enbijbehorende randvoorwaarden bodemconstantenkunnenwordenberekend.InNederland zijn
opditmoment nochde inversemodellen,nochgrondwatermodellen tenbehoevevan
debepaling vandebetrouwbaarheid vanmodelresultaten beschikbaar.
Het zouvanbelang zijnomnureedsbijdegegevensverzameling inhetveld,en
interpretatie vandergelijke veldgegevens (kartering),meeraandacht tegevenaan
onbetrouwbaarheidsaspecten.

3,4.3.Doelstellingmodelonderzoek

Hetbelang vaneenadequate formulering vandedoelstelling vanhetmodelonderzoek isevident:daarmeewordt inzeer sterkemate richting gegevenaandewijze
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waarop van het modelgebruikwordt getnaakt,met alsdoelbinnendegegeven tijdsruimte een optimalebesteding van financife'lemiddelen enmankracht tebewerkstelligen.

Dedoelstelling van hetmodelonderzoek moet doormiddelvan zeer concrete, eenduidigehydrologische begrippen worden weergegeven. Een onderdeel van deze hydrologischemodeltechnische doelstelling zou ookdebetrouwbaarheid vanmodelresultaten moeten betreffen.Dedoelstelling van eenmodelonderzoek zou bijvoorbeeld
kunnen zijn: M3ereken de tijdsafhankelijkeverlaging van het freatischevlakin
gebied Agedurende de opeenvolgende,meteorologisch gemiddelde groeiseizoenen als
er elk jaarbeginmei ingebied B een constante grondwateronttrekking wordt gestart (nadere specificatie debiet en ligging putten), die gedurende 3maanden
wordt gecontinueerd, enals ingebied Chet peilvanhet oppervlaktewater tijdens
elk groeiseizoen met een bepaalde hoogte ten opzichte van het bestaande niveau
wordt opgezet. Bereken tevens debetrouwbaarheid vandevoorspelling vandevoornoemdeverlagingen'

3.4.4.Invoergegevens model

Indeze paragraaf wordt ingegaan opdevoor demodelberekening benodigde invoergegevens.Deze gegevens kunnen opvelewijzen (onderverdeling Ingroepen)worden
gepresenteerd. Indit rapport wordt de navolgende Indeling gehanteerd:
a. discretisering in ruimte en tijd;
b.hydrologische parameters.
De invoergegevens voor het sturenvanhet rekenproces, zoals convergentiecriteria
en parameters van denumerieke techniek, zullen indit rapport nietwordenbesproken.

ad a.Discretisering_in^
raijate,e]l
Jtljd

Als gebruikwordt gemaakt van numerieke modellenmoet hetmodelgebied (een—,
twee-of driedimensionaal)in een aantal subgebieden worden verdeeld. Bijde
eindige elementenmethode noemtmen deze subgebieden "elementen".Eendergelijke
opdeling van ruimte door elementen heet dan "ruimtelijke discretisering".
Wat degeometrievan het onderzoeksgebied betreft moet informatie worden gegeven
over de locaties van zaken zoalsmodelranden, drainagestelsels, plassen, grond—
waterwinningen,e.d.
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Dematewaarmeedemodelinvoerdewerkelijke geometrieweergeeft befnvloedtde
modelresultaten.Men zouimmersdewerkelijkegeometrie tenbehoevevaneenmodel
inprincipeexactkunnenweergeven.

Bijdetoepassingvannumeriekeniet-stationairegrondwatermodellenwordt dedoor
terekenen tijdsperiode ineenaantaltijdstappenverdeeld.Eendergelijkeonderverdeling heet een "discretisering intijd

•J••

Dematevandiscretisering naarruimteentijd isvaninvloed opdenauwkeurigheidvandemodelresultaten.Doordeelementenen/of tijdstappenvoldoendeklein
tekiezenkandeonnauwkeurigheid tengevolgevandediscretisering naarbehoefte
wordenbeperkt.
Indemeestegevallenzaldeonnauwkeurigheid verwaarloosbaarkleinzijnten
opzichtevandeonbetrouwbaarheid vandemodelresultaten. Ditlaatsteishet
gevolgvandeonzerkerheid overdewaardenvandehiernatebesprekenhydrologischeparameters•
adbHydrologische parameters

Onderhydrologische parameters wordenalleinvoergegevensverstaandienietbij
adazijnbesproken.Doormiddelvandezeparameterswordt enerzijdsdefysische
structuurvanhetinhetmodelweergegevenhydrologischesysteemvastgelegd,
anderzijdswordendaarmeeookdeinvloedenophet systeembeschreven.Dehydrologische parameterskunnenwordenonderverdeeld inde tijdsonafhankelijkeparameters (bv.hetdoorlaatvermogenvanwatervoerendepakketenofdispersiviteit)en
tijdsafhankelijkeparameters (bv.aanvulling vanhet grondwaterofdeconcentratievaneenstof invuilstortpercolaat).

3.4.5»Calibratiemodel

Ondercalibratievanhetmodelwordthierverstaandebepalingvandewaardenvan
dehydrologische parameters,zoalsdezeindevoorgaandeparagraaf zijnomschreven.Hierna zalachtereenvolgens wordeningegaanopdeinontwikkeling zijnde
inversecalibratietechniek endethansgebruikelijke"trialanderror"calibratieaanpak*
Eenvandetechniekenwaarmeeinde(naaste)toekomst eengeohydrologischmodel
zalkunnenwordengecalibreerd,voorlopig alleenwatbetreftbodemconstantenin
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deverzadigde zone,zijndeinversemodeller!.Uitgaandevandebeschikbaregegevensovergrondwaterstanden enafvoeren engebruikmakendevandekwalitatieve
kennis overdegeohydrologische opbouw,kanmetbehulpvaneeninversmodeleen
kwantitatiefbeeldwordenverkregen overbijvoorbeeld deruimtelijkevariatievan
hetdoorlaatvermogenvaneenwatervoerend pakket.Een Inversmodelkanworden
gebruikt incombinatie met aanvullende metingen, zoalspompproeven.Behalvedat
eendergelijke wijzevan calibratie beduidend goedkoper kan zijninvergelijking
methet uitvoeenvandiepeboringenkanmetbehulpvan eeninversmodel ookeen
beeld wordenverkregen vandebetrouwbaarheid vandedaarmeeberekendebodemconstanten (InNederland zijn thansgeeninversemodellenbeschikbaar. Dergelijke
modellenwordenmomenteelvoornamelijkindeVerenigde Statenontwikkeld.)•

Eengangbare aanpakbijdecalibratie vaneenmodel isdezogenaamde "trialand
error"methode.Daarbijwordendewaardenvanbodemconstantenzodanig gewijzigd
totdat demethet geohydrologischemodelberekendegrondwaterstanden en/of fluxen
met dewerkelijke grondwaterstanden c.q.fluxen "voldoende"overeenstemmen.Voor
hethanterenvande "trialand error"methode ishet eenvereiste datdehydroloog-modelgebruikerookeen inzicht heeft indegeohydrologische opbouwvanhet
desbetreffendemodelgebied.Ditheeft temakenmethet feitdatnagenoeg dezelfde
modelresultatenmet eenzeergroot aantalverschillende combinatiesvanparametervaarden kunnenwordenverkregen.Alshulpmiddelvande "trialand error"calibratiemethode kangebruikwordengemaakt vandegevoeligheidsanalyse vanmodelresultaten (ziepar.3.4.6)* Opdezewijzekunnendieinvoergegevenswordenbijgesteld die relatief desterkste invloed opdemodelresultaten hebben.

Met deinversemodellen isnogweinig ervaring opgedaanmaarhet ziet ernaaruit
dat de "trialand error"methode tenopzichtevandeinverse techniekdevolgende
nadelenheeft:
-menkanernimmer zekervan zijndat deals "beste"gekozencombinatievan
parameterwaarden inderdaad de "beste"is (inversemethode isobjectief);
- erkangeen inzicht wordenverkregen indebetrouwbaarheid van parameterwaarden;
- demethode isduur inuitvoering enzeerarbeidsintensief;
- demethodeleidt indepraktijkveelal tot teleurstellende resultaten dfhet
onterechte vertrouwen indebetrouwbaarheid vandeparameterwaarden.
Erdient echterbedacht tewordendatdeinverse techniekookniet altijd succesvolkan zijn,ditvooraldooreengebrekaan (betrouwbare)gegevens.
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3A.6. Gevoeligheidsanalyse

Degevoeligheidsanalyse houdtin:
-het effect vanstructureleveranderingen ineenmodelevalueren.
Eenvoorbeeld vaneendergelijkeveranderingkanzijnhet toepassenvantwee
verschillende typen randvoorwaarden.
-Het relatievebelang vandeschematisering (inruimteen/of tijd),vanparameters enrandvoorwaarden bepalen.
Eengevoeligheidsanalyse kanzoweldeinici'^leenandererandvoorwaardenals
alleparameters vanhetmodelomvatten.
Veranderingen inuitkomstenzijneenmaatvoordeveranderingen inhetgehele
systeemgedrag invergelijking toteenreferentiesituatie.
Vooreengevoeligheidsanalyse zalmenvandezereferentiesituatieuitmoeten
gaan,waarbijvervolgensderelevante parameters enrandvoorwaarden wordengevarieerd.Deaan tebrengenvariaties zullenfysischverantwoord moetenzijn. Het
maarlukraakallevariabelenmet eenzekerpercentageveranderengeeft vaakaanleiding totonzinnigeuitkomsten.
3.4.7.Verificatiemodel

Deverificatie vanhet modelbetekent nietsmeer ennietsminderdantoetsingvan
hetmodelaandewaargenomenwerkelijkheid.Daarvoordienenwaarnemingeninhet
veld tewordengebruik.Dit zullenbijvoorkeurwaarnemingen zijndieniet reeds
voordeijking vanhetmodel zijngebruikt.

Hetisvangrootbelang datverificatie plaatsvindt.Hieruit zalnamelijkduidelijkwordenofhetdesbetreffendemodelgeschikt isvoortoepassingen indeprak—
tijk,datwilzeggenofhetgeschikt isvoorhetmakenvanvoorspellingen. Voor
deverificatiedienendaaromvooralgedragingenvanhetmodelonderextreme
situaties (bijvoorbeeld droog,nat jaar)wordenmeegenomen.Hierdoorwordtvoorkomendatmethetmodelhydrologische situatieswordenvoorspeld waarvoorhet
modelniet isgeverifiSerd.
Debeoordeling vandekwaliteitenvaneenmodelgeschiedt aandehandvandoorde
modelgebruikeroptestellencriteria.Terwillevandeobjectiviteit zouhet
wenselijk zijnkwantitatievecriteria tehanteren,bijvoorbeeld deinstatistische zinuitgedrukte nauwkeurigheid enbetrouwbaarheid vanhetmodel.
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3A.8•Toepassingmodel*

Nadatindeverificatiefasevastgesteld Isdathetmodelaandegesteldeverificatiecriteriavoldoet,kanhetmodelwordetigebruiktomdedoelstelling vanhet
modelonderzoekterealiseren.
Zoalsin3,4.3isbesprokenzoueenbelangrijkonderdeelvandezedoelstellingde
betrouwbaarheid vanmodelresultatenmoetenzijn.
Benadrukt wordtnogeensdatvoorvoorspellend gebruikvanhetmodelvoorkomende
hydrologische situatiesnietwezenlijkandersmogenzijndandesituatiesdie
voordecalibratie enverificatievanhetmodelzijngebruikt.

Nadat eenmodel resultatenheeft opgeleverd (doelstellingvanhetmodelonderzoek
isdusgerealiseerd)wordendezeresultateninhetkadervandehydrologische
studie,waarvanhet desbetreffendemodelonderzoekeendeelheeftuitgemaakt,
gelnterpreteerd enbenut.
Evaluatievanmodelresultaten zou,metnamebijhetnietvoldoenaandeverwachtingenmetbetrekking totbetrouwbaarheid vanmodelresultaten,kunnenleidentot
eenbeslissing omaanvullende (ofmeerbetrouwbare)modelinvoergegevenstegaan
verzamelen*

-19-

4.

4*1•

STANDVANZAKENGRONDWATERKWALITEITSMODELLEN
Ir.L.J.M.Boumans
Inleiding
Destudiebijeenkomst "Grondwaterkwaliteitinrelatiemetonderzoek enbeleid"is
eenvervolsosdeworkshop ,fWa~erkwalit;eit insrondwaterstromingsstelseis"welke
doordeCHO-TNOop 1en2aprii '93C Ls gehouden.Tijdensdezeworkshop iso.a.
devolgendestellingaan deordegesteld:
"Erdienteengroecinhe"lever,~ewcrder.geroepen,diezichbeziggaathoudenmet
debouwentoepassing vangrcndwaterkwaliteitsmodellen."
Dezestelling eneenbriefvandeContaccgroepGrondwatermodellenvan 1980
waarinookaanbevolenwordteenapartegroepopterichtendiezichbezighoudt
metgrondwaterkwaliteitsmodellen, zijnvoorhet KleinComitevandeCHOaanleidinggeweestomeeninventarisatieuittevoerennaar:
-modelienovergrondwaterkwaliteit inrelatiemetkwantiteit;
-desamenwerkingsverbanden;
-debehoeften opditgebied.
Voorditdoelisdebegeleidingscommissie "Grondwaterkwaliteit"samengesteld,
• bestaandeuitdezelfde personendiebijeerdergenoemdeworkshop betrokkenzijn
geweest.Hetproject isgefinancierd\ doorhetvoormaligeMinisterievanVolkshuisvesting enMilieuhygiene.Defeitelijke inventarisatie heeft plaatsgevonden
indeperiodevanSeptember 1981 totenmetjuli 1982.Dezeinventarisatie is
opgenomenin: RapportenenNota'sno.11vandeCommissievoorHydrologisch
Onderzoek TNO, 1982 .Hierondervolgteenoverzicht vanhetonderzochteterrein,
dewerkwijze endebevindingen.Determencomputerprogrammatuur,programmatuur
enprogrammawordendoorelkaar heengebruikt.

4.2.

Terreinafbakening
Hetaccentvandeinventarisatieheeft inhetbegingelegenopdemathematische
formulesen<inhetbijzonderopcomputerprogrammatuur.Tijdensdeeerste vergadering
vandebegeleidingscommissie isbeslotenalleendiemodelien teinventariseren
dievoorkwaliteitsdoeleinden zijngemaaktenwaarbijhetgrondwatercentraal
staat.Degrenstussenkwantiteits-en-kwaliteitsmodellenwordtgelegdop
modeliendiestroombanenenverblijftijden vanhetwaterberekenen.Modelien
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specifiekvoordezoet-zout-problematiekzijnnietbekeken.Naasteen.technische
inventarisatie isookgekekennaardesamenwerkingsverbandenophetgebiedvan
degrondwaterkwaliteitinhetalgemeen.Ditallesheeftgeresulteerd inoverzichtengenoemd indeparagrafenvanhoofdstuk 3inhetrapport:"Inventarisatie
Grondwaterkwaliteitsmodellen".Dezezijnmetname:
-mathematischeformulesenprogrammatuur;
-instellingen enprojecten;
-werkgroepenencommissies;
- Nederlandse tijdschriftartikelen;
-workshops,bijeenkomstenenhandboeken;
-buitenlandseprojecten.
Inparagraaf 3vanhoofdstuk 1vanhetrapportvindtudeaspectendiedoorde
begeleidingscommissiezijngenoemd voordeselectievangegevenstenbehoevevan
dezeoverzichten.Dezezijnachtereenvolgens bronnen,stoffen,processen,
hydrologieenachtergronden (onderzoek,beleid).
Debronnenzijnverderonderverdeeld indiffuseenlokalebronnen.Delokale
bronnendiemetnamezijngenoemd zijn "vuilstort",Mopslag entransport"en
"civieltechnischewerken".Ondervuilstort iszowelbegreoenDersDuttenenhet
stortenvanhuishoudelijk afval,vliegasenslib.Alsdiffuse bronnenzijn
landbouw,infiltratie,luchtverontreiniging, verstedelijking enindustriegenoemd.
Destoffenzijnin.driehoofdgroesenonderverdeeld.Dezezijnorganischestoffenanorganischestoffen,bacterienenvirussen.Deorganisohestoffenzijnverderonderverdeeldin
organisohehalogeenverbindingen,mineraleolienenderivatenenbestrijdingsmiddelen.Vandeanorganischestoffen zijnmetnamezwaremetalen,cyaniden,
radio-actievestoffen,stikstof,fosfaatenderesterendemacroparameters
genoemd.Macroparameterszijnstoffenwaarvanhetgehalteondernormale
omstandighedenwordtuitgedrukt inmg/1.
Deprocessen zijnverder onderverdeeld indispersie,diffusie,stromingonder
invloed vandichtheids-enviscositeitsverschillen,fysisch-chemische,chemische
enbiochemischeprocessenenradio-actiefverval.
Tenaanzienvandehydrologie zijnderelatiesvanhetwaterindeverzadigde
zonemetrespectievelijk deonverzadigde zone,hetoppervlaktewater,oppervlakkigeafspoeling enneerslagenverdampinggenoemd.Totslotvermeldde
"achtergronden"voorwelkedoel (onderzoekofbeleid)hetmodel isgemaakt.
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4.3-

Werkwijze
Voorcieoverzichten iszoveelmogelijkgebruikgemaaktvanreedsbestaande
inventarisaties.Teraanvulling hieropheeft eenliteratuuronderzoek,
eenschriftelijke enqueteeneengespreksronde inNederland enAmerikaplaatsarevonden.Degesoreksronde inNederland heeft tevens totdcelsehadcmwensen
ophetgebied vandegrondwaterkwaliteitsmodelleringtesignaieren.Degespreksronde inAmerika isbedoeld ommeerinforraatieteverzameienoverdepractische
toepassing vanprogrammatuur.
Bijhetsamenstellenvanhetoverzicht "Mathematischeformulesenprogrammatuur"
isgebruikgemaaktvanpublicatiesvan:
-HetMER-team BODEM,welkeinopdracht vandeoverheid methodiekenselecteert
dieheteffectvanactiviteitenopdebodemmoetenvoorspellen.
-Het IGWMC;InternationalGroundwaterModellingCenter,een Amerikaanseinstelling,welkegegevensover programmatuur voorgrondwater verzamelt,voorlichtinggeeft encursussenorganiseert.Bijdezeinstelling heeftookeen
detachering plaatsgevonden.
- DeContactgroep Grondwatermodellen-.vandeCHO.
Hetoverzicht van instellingen enprojecten isdirectgeentopdepublicaties
vanhetStudieenInformatiecentrumTNOvoorMilieu-onderzoek.Middelsschriftelijkeenquete zijnaanvullingenverkregen.
Hetwasmoeilijkomoverwerkgroepen encommissiesbetrouwbare informatiete
vindendoordatveleeenonofficieel entijdelijkkarakter eneensterkwisselende
bezettinghebben.Bijhetsamenstellen vanhetoverzicht isuiteindelijk alleen
gebruikgemaakt vanpublicaties vande Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek,het MinisterievanV.enM.endearchievenvandeCHO.
Voorhetoverzichtvantijdschriftartikelenisgebruikgemaaktvaneenpublicatie
van Ir.K.D.Venhuizen,waarinartikelengenoemdwordendievoor 1976gepubliceerd
zijn.Viahetdata-bestand vanAqualine zijnaanvullingenverkregentot 1982,
Gegevensoverbijeenkomstenenhandboeken zijndoordebegeleidingscommissie
aangeleverd.
TijdensdeNederlandsegespreksronde isveelgerefereerd naarhetwerk vanAmerikaanseonderzoekers.Daaromisviadedata-basevandeNTISeenoverzichtaangevraagd vanrapporten,handelend overdemathematischemodelleringvangrondwaterkwaliteit.Dezerapporten zijnvoor eeniederopvraagbaar,o.a.bijdebibliotheek
vandeTHteDelft.
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4.4.

Bevindingen
Tijdensdegespreksronde isgeblekendatdebegrippenmodelenprogrammatuur
doorelkaarwordengebruikt.Eenmodelkanechterelkebruikbare voorstelling
vaneensysteemzijn,metdebedoelingomtevoorspellen,hypothesen tetesten
ofvoorcommunicatie.Opdezewijzegedefinieerd vallencnderhetbegripmodel
ookkaarten,grafieken,tabellenenfysischeanalogons.
YolgensmondelingemededelingenvanledenvandeContactgroepGrondwaterraodellen
isprogrammatuuralleengeenmodel.Eerstnadatparametersenrandvoorwaarden
vaneenbestaandesituatie zijningevoerdwordteenmodelverkregen.
Modellenzijnonder teverdelenindeductieve eninductievemodellen.Deductievemodellengaanuit vaneenzocompleetmogelijkeformuleringvandebekende
processen entrachtendoorhetbepalenvanparametersenrandvoorwaarden,
calibratiegenoemd,eenwerkelijke situatie tebeschrijven.
Inductievemodellenproberendoormiddelvanzoweinigmogelijkparameterseen
situatie tebeschrijven.Degeldigheidvaneeninductiefmodelhangtafvanhet
aantalkerendathetmodeljuistisbevonden.Hettestenvaneeninductiefmodel
wordt verificatiegenoemd.
Deductievemodellenhebbeneengroteregeldigheid daninductieve,maarcalibratie
eistveelmeertijddanverificatie.Zuiveredeductieveofinductievemodellen
bestaanechterniet.Allemodellenmoetenzowelgecalibreerd alsgeverifieerd
worden,waarbijhetaccentverschilt.
Modellenkunnenookdeterministischofstochastischwordengenoemd.Deterministischwilzeggen,datermaare'enuitkomstis,bij gegeven waardenvoor
randvoorwaarden enparameters.Stochastischwilzeggendatdeuitkomsteen
kansdichtheidheeft.
Eenlumped parametermodeliseenmodeldatalleendevariatie indetijdvan
devariabelenbeschrijftennietinderuimte.EenBlack-Boxmodel is.een
lumped parametermodelwaarvandeparameters inhogemategeaggregeerd zijn.
Andereclassificatiesvanmodellen zijno.a.mathematisch, analytischen
stationair.
MomenteelstaatcomputerprogrammatuurinNederlandsterkindebelangstellingen
wordt er,volgenssommige,geheimzinnigovergedaan.Ditbetreftspeciaal
programmatuur voorhetadvectie-dispersieproces.
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Advectie isdestromingvanwater ineenmedium enwordtmeestalbeschrevendoor
demassabalansvanwatertecombinerenmetdewetvanDarcv.Modeiiendiealleen
waterstromingbeschrijvenkunnenookgebruiktworden voorkwaliteitszaken,indien
de,doorhetwatermeegevoerde,stofgeenchemischereactiesaangaatmethet
mediumofandereopgeiostestoffen,ennietwordtafgebrcken,ofteweiwanneer
destofconservatief is.Indezegevallen isdeberekening vanstroombanenen
verblijftijdenvanhetwatervoldcende.
Debetreffende programmatuurhiervoor kangevondenworden ophetLaboratorium
voorGrondmechanica (LGM)enhet RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening (RID),
Ditzijnrespectievelijkdeprogramma! sSEEPvanhet LGMenFLOP,FRONTenFEMFLO
vanhet RID.Indienechterdemeegevoerdestof'inhogeconcentraties inhetwater
aanwezig is,zalzijdestromingvanhetwaterbeinvloedendoordeoptredende
dichtheidsverschillen.MOTGRO,eenprogrammavandeDienstInformatieverwerking
van Rijkswaterstaat,kanhiermeeookrekeninghouden.
Doordiffusieendoordathetwateromdekorrelsvandebodemheenstroomt,ontstaatereenspreiding vandestroomsnelheid vandestoftenopzichte vande
gemiddeldestroomsnelheid vanhetwater.Ditwordthydrodynamischedispersie
genoemd.Modeiiendierekeninghoudenmethydrodynamische dispersie zijnGROQUA
vanhetWaterloopkundig Laboratorium (WL),VERAvanhet Laboratorium voorGrondmechanica (LGM),TRANSvanhet InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding
(ICW), INTERRA enKONIKOW-BREDEHOEFTvanhet Rijksinstituut voorDrinkwatervoorziening (RID)eneveneensdemodeiienvanhet InstituutvoorOnderzoekvan
Bestrijdingsmiddelen (IOB),het InstituutvoorToepassing vanAtoomenergiein
deLandbouw (ITAL)endeLandbouwhogeschool(LH).
Tijdensdegespreksronde inNederland isgeblekendatprogrammatuur voorhet
dispersieproces inmeerdaneendimensieonderniet-stationaireomstandigheden
moellijkteprogrammerenisenveelrekentijd kost.Programmatuur voorhet
dispersieproces inmeerdaneendimensie,zijndereedsgenoemdeprogramma'svan
hetWL,LGM,RIDenICW.INTERRA,eenmodelvanhet RIDberekent zoweladvectie,
dispersiealsdichtheidsstroming indriedimensiesonder invloed vantemperatuur
enconcentratieverschillen.Hetprogramma VERAvanhet LGMkanrelatiefcomplexe
fysisch-chemischeprocessenbeschrijven.Aldezeprogramma1sbehalveGROQUAvan
hetWLzijngeimporteerduitdeVerenigdeStaten.
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Deeen-dimensionaleprogramma'svanhetIOB,ITAL enLHzijnzelfgeschreven.
Indezemodeller,ligthetaccentop fysisch-chemischeenbiologischeprocessen
vandestofenvaakcokcodeonverzadigdestrcmingvanhetwater.Overigenskwam
tijdensdegesprekkennaarvorendatdekennisvandeparameters enrandvoorwaardenachterliep cpdekundigheid omdezeprocessen temcdelleren.Volgens
medewerkersvandezeinstitutenisdezeprogrammatuurnietbedoeld ombestaande
situatiesvangrcndwaterverontreinigingdoordiffusebronnen tebeschrijvenen
alszodanig zijnzeooknietgeschikt,voorbeleid.Vcordezesituatiesdienen
eenvoudige,goedgeverifieerde,modellenontwikkeld teworden.Ookpersonendie
bijhet beleid zijnbetrokkenhebbenbehoefteaaneenvoudigemodellen voorde
diffuseverontreinigingsproblematiek.
Indieneenvergelijkinggemaaktwordttussen Nederland enAmerikadanvalt-het
opdathierprogrammatuur voordecompletehydrologische cyclusmetdiffuseen
lokale bronnenontbreekt.Dezeprogrammatuur staatbijvoorbeeidvermeldin
bijlageAopbladzijde A-23vanhetreedseerdergenoemderapport.
£g«aprek,sronriQin.rie.ifererpgriff,.Ska
Jr^iu
VeelNederlandseprogrammatuurschrijvers refsreerden

naarhetwerkvanhun

collega'sindeVerenigdeStatenenveelprogrammatuuruitdeVSishieraanwezig.
Debegeleidingscommissieheeftdaarcmbeslotentoteenstudiereismethetdoe'1
ombetergeinformeerd tewordenoverdepractische toepassing vanprogrammatuur.
Het International GroundwaterModellingCenter (IGWMC)vervult eenbrugfunctie
tussenprogrammatuurschrijversenprogrammatuurgebruikersindeVerenigdeStaten.
DePrincipal Investigator vandezeinstelling iseengastmedewerkeruitgeleend
doordeDienstGrondwaterverkenning TNO.Opverzoekvande begeleidingscommissie
heeftdezeinstellingdegelegenheid gegeven vooreenuitgebreideorientering.
Tevensisdoordezeinstelling eengespreksrondevoorbereid langsuniversiteiten
overheidsinstellingen eneenbekend ingenieursbureau.Eengrootdeelvande
bezochte personen is directbetrokkengeweestbijvcrontreiniging vanaquifers
veroorzaaktdoor localebronnen.Detoepassingvandemeerdimensionaleadvectiedispersieprogrammatuur indezesituatieswerddoorveleinefficient genoemd.
Hetvoornaamstebezwaarwashetgebrekaangoedeenvoldoendedata.Leonard
Konikow,medewerkervandeUnited StatesGeologicalSurvey,enmede-auteurvan
hetreedsgenoemde Konikow-Bredehoeftmodel,verteitovereentracerproefin
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eenveldwaarvanmendachtdatdegeohydrologische situatievoldoendebekendwas.
Tweeputtenwerdenopeenafstand van20voetuit elkaargeplaatst enineenput
werdeentracergeinjecteerd.Depiekvandetracerwerdna 10dagenverwacht,
dezekwamechteralnaachtuur.
Jerry Thorntill,geoloogenwerkzaambijde Environmental Protection Agency (EPA),
begeleidt veelprojectendiedoorparticuliere bureaus voorde overheid worden
uitgevoerd.Hijkentgeengevalwaareenadvectie-dispersie modelnuttigis
gebleken.Volgenshemwordter.^emodelleerdzondergoede envoldoendedata.Data
verzamelingdooreengrotehoeveelheid monitoringputtenisooknieteengoede
oplossing.Volgenshemmoetengecfysischetechnieken enmonitoringputten ingoede
verhouding samengebruiktworden.Hijnoemtinditkader defirmaBensonand
ClaccumTechnics Inc.inFlorida.
Joseph Keeley,hydroloog eneveneenswerkzaam bijdeEPAverteltdaterin
enkelegevallenbijrechtszakengebruik isgemaaktvanprogrammatuur,maardit
gebeurdeomdoordecomplexiteitvanhetmodeldewerkelijke oorzaak teverdoezelen.Hijvindthetwenselijkdatprogrammatuur opzijnnumeriekevaardigheidwordtgetestalvorensdezealgemeengebruiktgaatworden.
£)

Volgens David Pollock,hydroloogbijdeUSGS,zijnveel ingenieurshandigerin
hetoplossen vanvergelijkingen dan in toepassenvanveldsituaties.
JanWagner,professor Chemical Engineering,Oklahoma StateUniversity,zegt
"Wehavenoconceptsbutallthenumericalmethods".
WaynePettyjohn,professorGeology,Oklahoma State University,heefteenaantaladvectie-dispersie modellenverzameldom zeuittetestenopstortplaatsen.
Vanmaar 12plaatsenwarengegevensbekend,maardezewarennietvoldoendevoor
deprogrammatuur.Waynevindtdatdestudenten tegenwoordig teveelwiskunde
lerenenteweinigveldervaring hebben.Hijisbezigmethetverzamelenvan
eenvoudige programmatuur voorzakrekenmachinesvoorgebruik inhetveld.
JimMercer ismede-directeurvanhet ingenieursbureau Geo-Trans.Dezeinstelling
heeftnaamgekregendoor zijnprogrammatuur voormassatransport.VolgensMercer
isinveelgevallenhetgebruik vandezeprogrammatuur nietgeoorloofd.Het
bureau gebruikt deprogrammatuuralleeningevalvanzoet-zout-stroming,waarin
dedichtheidsverschillen nietverwaarloosd kunnenwordeneningevalvanopslag
vanradio-actiefmateriaalindiendegeologische situatie zeergoed bekendis.

±)UnitedStatesGeologicalSurvey
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4^5.

Samenvattins
Erisbehoefteaaneenvoudigegeverifieerdemodeller!dieheteffectvan
activiteitenopdegrondwaterkwaliteitbeschrijven.Hoewelermisschien
genoegonderzoekgedaanwordtzijnderesultatenmogelijk teverspreidaanwezigindediverse instellingenenonvoldoendegeevalueerd.
Benodigdeparametersvooradvectie-dispersieprogrammatuur zijnvaakniet
beschikbaarofonvoldoendenauwkeurigbekend.Vakmanschapisindezesituaties
voor eenjuistmodelnoodzakelijk.Momenteelwordt inAmerikaprogrammatuur
verzameldwelkedirectinhetveld kanwordentoegepast.
Deontwikkeling vanprogrammatuurgaatnogsteedsdoor,Researchonderwerpen
zijn:
•koppelingvandeChemieaanadvectie-dispersie programmatuur;
•inverseprogrammatuur voorparameterfitting;
•ontwikkeling vanstochastischeprogrammatuur.

5.

STELLINGENENDISCUSSIES

Destellingen zijnopgestelddoordevoorbereidingsgroepvandestudiebijeenkomst.Perthemavolgennueerstdestellingenmeteensamenvatting
vandegevoerdediscussies.
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5.1- Formuleringsprobleem
1.Deuitdedoelstelling afgeleidetaakstellingophetbeieidsterrein
vandehygienevangrondwaterenbodemisnogonvoldoendegeformuleerd
Daardoor ishetonderzoeknogonvoldoendeafgestemdopbeieidsvragen.
2.Onderzoekenbeieid zouindeformuleringvanhunprobleemduideiijk
moetenaangevenaanwelkeeisen,quabetrouwbaarheid,deantwoorden
op hunvraag zullenmoetenvoidoen teneindehet procesvanmodelbouw
en-toepassing opefficientewijzetelatenveriopen.
Bijdeformulering kaneenaanpakm.b.v.hydrologischeuniformedeelsystemenopverschillende schalen eenzinvolhulpmiddelzijn.
3.Het schijnbaregebrekaanbehoefteaanmodellenvanuithetmilieubeheer
vloeit voortuithet formuleringsprobleem.

DISCUSSIE
Dedoelstelling vanhetbodembeschermingsbeleid ishethandhaven vaneen
zodanigekwaliteitvandebodem (inclusiefgrondwater)datdezealle
potentielefunctiesvandebodemkanblijvenvervullen.
Momenteeiiserrelatiefveelaandacht voorpuntbronnen enmindervocr
diffusebronnen.
Najaar1983komtnaarverwachting heteerste IndicatieveMeerjarenProgramma
Bodemuit.Hierin zullendeuitgangspunten endoelstellingen vanhetkwalitatieve bodembeleidnaderwordenuiteengezet enzullenprioriteitenvoor
beleidsuitvoering wordenaangegeven.
Normenvormen,waar
raogelijk,
eenvandebeleidsinstrumentendiegehanteerd
zullenworden.
Hetbegriphygiene indeeerstestellingwordttebeperktgevonden.Hetgaat
echternietalleenomdrinkwater,maarookomwijzigingen ingrondwaterstromingsstelselsdieinvloedkunnenhebbenopplanten,dierene.d.(ecosystemen)
tModellenzijnslechtseenhulpmiddelt.b.v.beieid,hiervoor zijnzenietaltijd
betrouwbaar.Vooreeneersteorienteringkunnen zeechtergoed bruikbaarzijn.
Toepassing ismogelijkingevalvanhydrologischeuniformedeelsystemen
(bijvoorbeelddehoge zandgronden)met eenspecifiekeproblematiek.Voorafgaand aanhet "rekenen"dient eersteensysteemanalyseuitgevoerd teworden.
Inallefasenvanhetprocesvanformuleringtotoplossing/toepassingiseengrote
samenspraaktussenonderzoekersentoepassers/beleidgewenstDedoelstellingalsmedederandvoorwaardenzoalsgeld,mankrachte.d.leidentotdekeuzevanhet
hulpmiddel/deaanpak.

-285.2. Communicatieprobleem

1.Bevorderingvancontactentussenprogrammaontwikkelaarsonderling
enmetmodelgebruikersmeetverbeterdworden.
2.Modelgebruikers engegevens-verstrekkers dienenelkaarkritischexte
benaderendantotnutoegebruikelijkis.
Ditgeidtinhetbijzonderbijhetgebruikvangrondwaterkwaliteitsmodellenomdat:
-deerbijbetrokkenvakspeciaiismenveruiteenliggen (bv.numerieke
wiskundeengeochemie);
-ernogweinigpraktische ervaringisopgedaanmetcrrondwaterkwaiiteitsmodellen.
3.Onvoldoendeaandachtwordtgeschonken.aanhetgebruikers-vriendeliik
makenvandeontwikkeldeprogramma's.
Om tezorgenvooreengoedegebruikersgerichte documentatiemoet
minimaalzijnopgenomen:
- eenglobaleomschrijving (metondermeermogelijkhedenenbeperkingenvanhetprogramma);
-eenomschrijvingvandebeschikbaarheid;
-eenhandleidingvoorhetgebruik.
Hetbovenstaandeisineersteinstantieeentaakvandeorganisaties
waarbinnendecomputerprogrammafswordenontwikkeld.
4.Programmaontwikkelaars dienenmeeraandachttebestedenaandeflexibele
opbouwvandeprogrammaAsmetnameaan.dein-enuitvoeronderdelenervan
Dezedienenzodanigtezijn,datdegebruikereenminimalehoeveelheid
tijdhoefttestekeninhetgebruiksklaarmakenvanzijngegevensen
hetpresenterenvanderesultaten*

DISCUSSIE
Menisheterovereens.datdecontactentussenbouwerengebruiker
verbeterddienenteworden.Ofnuallemodellengoedgedocumenteerd
moeten wordenistwijfelachtig. Soramigegecompliceerde modellenzijn
slechtsvoor enkelegebruikerszinvol.
Demodellendiebedoeldzijnvoorgebruikinbredekringhebbennatuurlijk. weleengoededocumentatienodig. Bouwerengebruiker dienenzovee
mogelijkineenteam.samentewerken.

-29Eencomputerprogramma iseenraamwerkmetvelemogelijkheden.Vaakis
deonderzoeker bezigmetdebouwvanditraamwerkenheefternog
Seen ervaringmee.Zodraervaringaanwezig isenduseenbeterebeoordeling kan piaatsvindenofhetvoldoet enerbovendienbehoefteis
aanditcomputerprogramma iseenbruikbaredocumentatiezinvol.
Devraagbiijftofmenmetkantenklareprogramma'sgaatwerkenofdat
bouwerengebruikerhetgezamenlijkiederekeerweer ineikaargaan
zetten.Vaakverdientditlaatstedevoorkeur.Indeprovinciesbestaat
tochbehoefteaangoedeoverzichtenvantabellen,grafieken eneenvoudigemcdellen,daartijd,geld enmankrachtontbrekenomzeifvoor
iederspecifiekgevaleenmodeloptezetten.
Wieorganiseert echterdatvan -landelijkgezien zinvolle -modellen
dedocumentatie wordtverzorgd?
Vaakheeftdebouweralweer eenander projectonderhanden enkomtniet
aandocumenterentoe.

-305.3.

Gegevens/meetnet/bemonsteringsprobleem

1.Verdereontwikkelingvangrondwaterkwaliteitsmodellent.b.v.praktijktoepassingenisnauwelijkszinvolindienooknietwordtbegcnnen
met:
le.eenmethodologischeonderbouwvoorbetereverzamelingvanveldgegevens;
2e.hetinwerkelijkheidverzameienvandebenodigdegegevens.
2.Vandetotaieonderzoekkosten isruwweg90% (zieInventarisatie
Grondwaterkwaliteitsmodellen) nodigvoordegegevensverzameling.
Ditgroteaandeelmaakteeninvesteringindegewenstemethodologie
voorafgaandaandegegevensverzameling noodzakelijk.
3.Hetopzettenvaneengeautomatiseerdedatabankvoorfysischeen
fysisch-chemischebodemkarakteristiekenishierbijnoodzakelijk.
Vooralvandediepereondergrond;ontbrekendenoodzakelijkegegevens
inontstellende mate,metalsgevolgdateenadequatevoorspeliing
nietmogelijkis.
4.Toepassingvancomplexegrondwaterkwaliteitsmodellen leidttot
sterkeuitbreidingvandenoodzakelijk teverzameienveldgegevens
omzinvolpraktischgerichtonderzoekmogelijk temaken.
5.Meeraandachtdienttewordenbesteedaandeverificatievanmodellen
aandehandvanveld-enlaboratoriumgegevens.
Programmaontwikkelaars zullenvooreengoedetoepasbaarheid,instrumentenmoetenontwikkelen voordebepalingvanderelatietussende
betrouwbaarheid vaninvoergegevens endebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.

DISCUSSIE
HetontbreektnogvaakaaneenmethodologischeaanpakTOordeverzameling
vanveldgegevens.
Hierbijwordtgebruikvankennisovergeologische processen enpatronen
nogaleensoverhethoofdgezien.
Gevaar isdatertelkensweergemetengaatworden;belangrijkis,
watenwaargemetenwordt.
Metingenzijnechterkostbaar endaarvoorontbrekendefinancienvaak,
bovendien zijnervoorgrondwaterkwaliteitsmodellen zeervelemetingen
nodig.
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Devraagisoferooknietmeeraandachtaandeprocessen besteed dient
tewordendaardiesomsnogniet invoidoendematebekendzijn.
Ook zoueensystematischeanalyse vanwateris aanbestaande
gegevens zijnvruchtenafkunnenwerpen.
Modellengeven eenaanwijzingwelkegegevensverzamelingnoodzakelijkis.
Het isdevraagofaiiegegevens ingeauccmatiseerdedatabanken opgesiagendienen teworden.Ookbijkartering kunnen fysischeenfysischchemischegegevensopgenomenworden.Vaakisechterdekartering opeen
zodanige schaaldatgebruik voorlocalesituatiesnietmogelijkis.Indit
lichtgezieniseendatabank zinvol.Erwordtookvoorgepleitomdeveie
laboratoriumgegevensdieoprekenmachinesverwerktworden ennunogvaak
nietwordenopgeslagen,tochteverzamelenenopmagneetband tezetten.
Erwordtgesteld datvandediepereondergrond degegevensontbreken.
Ditwordtnietdooreeniederonderschreven:erisnaraelijkmetde
bestaandegegevensenmetbehulpvangeofysischemeetraethodenmeermogelijk,
dannuhetgeval is.Anderzijdswordtgesteld datditwelgeldtvoornet
cnderkennen vanstructuren,dochzekerniet voordedetailinformatie,
noodzakelijk bijtoepassing vanlocalemodellen.
Hetgebruikvanmodellenenhetmeteniseeniteratief proces,dus
niet inhetwildewegmeten,maarmeetprojecten naarmodelbehoeften.
Hetontbreektophetgebied vanhetgrondwater aaninstrumentenvoor
hetvaststellen vandebetrouwbaarheid vaninvoergegevens envande
resultaten.Tochwilmenwetenhoebetrouwbaar deresultaten zijnbij
weiniginvoergegevens.
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5.4. Opleidingsprobleem

1. Een kritischebenaderingtussenmodeibouwersenverstrekkersvan
specifiekeveld-enalgemenegegevensisslechtsmogelijkindienzij
meervanelkaarsvakgebiedafweten.Debasishiervoordientreeds
tijdensdeopieidingtewordengelegd.
2.Cursusseninhettoepassenvancomputerprogramma*szijnnoodzakeiijk
omgebruikersvertrouwd temakenmethetmodeigebruik.
Hetgevenvancursussendiegerichtzijnopdemogelijkhedenenhet
gebruikvaneenbepaaidmodel,zijnindeeersteplaatseentaakvoor
debeherendeinstanties.Voormeeralgemene.opieidingenvorming
gerichtophetverstandigtoepassenvanmodellenligtprimaireen
taakvoordecnderwijsinstellingen.
3.InhetH30-onderwijsdientmeeraandachttewordenbesteedaansamenhangendeevenwichtigekennist.a.v.modellen,kwaliteitsaspectenen
hydrologie.
4.Hetpost-academialeonderwijskaneenbelangrijke rolvervullenop
hetgebiedvanwaterkwaliteitsproblematiek.

DISCUSSIE
Devraagisofinhetonderwijs welveelmeeraandacht aandemodelbouw
gegevenmoetwordenomdatslechtseenbeperktegroephiermeegaatwerken
enditkan lerentijdensspecialecursussen.Ookwordtbijdestudenten
teweinigaandachtbesteedaanveldwerk.Heteenkomtindeplaatsvan
hetander.
Onderkendwordtdatveldwerkonmisbaaris.
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5.5. Toepasbaarheidsprobleem

1.Grondwaterkwaliteitismodellenzijneengoedhuipmiddelvoorhetrneer
inzichtelijk makenvankwaiiteitbepalendeprocessenendeeffecten
daarvanopelkaar. kls zodanigzijndezemodeliengoedbruikbaarvoor
wetenschappelijk onderzoek enonderwijs.
2.Grondwaterkvaliteitsmcdeiienzijneengeschikthuipmiddelvoorhet
onderlingafwegenvandeeffectenvanverschiliendedenkbaresaneringsmaatregelenbijgevallenvanbodemverontreiniging.Indiezinzijn
dezemodellenbruikbaarbijsaneringsonderzoek.Absolute interpretaties
zijnechteruiterstonbetrouwbaar.
3.Grondwaterkwantiteitsmodellen(t*b.v.genererenvanstroomlijnen)zijn
nuttigehulpmiddelenvoordeopsporingvanvervuilingsbronnen enhet
ontwerpenvansaneringsmaatregelen zoalstalrijkevoorbeeldenbewijzen.
Stimuleringvanhetgebruikvanmicro-computerskandezeontwikkeling
verderbevorderen.
Berekendeverblijftijdenzijnevenwelaanzienlijkminderbetrouwbaar
dandestroomlijnen.
4.Grondwaterkv/aiiteicsmcdeiienbiijkenindepraktijk slecht bruikbaar
voorhetdoenvanvoorspellingenoverhettransportvanverontreinigingenindebcdeminabsolutezin.
Ondankshuncomplexiteitbeschrijven zetochoponvolledigeensterk
vereenvoudigdewijzedeindebodemoptredendeprocessen.
Eenpraktijktoepassingwaarbijeenredelijkebetrouwbaarheidvanmodelresultatenwordtverlangd,vergteenhoeveelheidgegevens,dievrijwel
steedsontbreekt.Redelijkebetrouwbarevoorspellingenomtrentdeverspreidingvanniet-conservatieveverontreinigingen indebodembiijken
daardoorvooralsnog nietmogelijk.
Gebruikvancomplexegrondwaterkwaliteitsmodellenbijonvoldoende
gegevenssuggereerteenbedrieglijkebetrouwbaarheid.

DISCUSSIE
Stelling1wordtdooreeniederonderschreven.
Instelling2wordtsaneringsonderzoek vervangen-.dooronderzoekvan
verontreinigingsbronnen. Menverschilt.vanmeningover.dematevan
onbetrouwbaarheid vanabsoluteinterpretaties.
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Er i s d i s c u s s i e over het v e r s c h i l in betrouwbaarheid van berekende
verblijftijden

en stroomlijnen. In de praktijk blijken de stroomlijnen vaak

beter t e bepalen dan de verblijftijden. L a a t s t e r e g e l s t e l l i n g 3 wordt
"Berekende verblijftijden op b a s i s van stroomlijnen zijn n i e t altijd betrouwbaar".
Instelling 4wordtmetabsolute zinbedoeld quatijdenz.
Iedereenonderschreefdeze stelling,ookdemodelbouwers.
Metcomplexemodeilenv/ordtbedoeld:uitgebreide,geavanceerdemodellen
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5.6. Onderzoeksbeleid

1.Grondwaterkwaiiteitsmodellenvornienslechtseenvandeveiemogeiijke
hulpmiddeien,diealnaargelanghetoptelossenprobleen,welof

2.Heconderzoekbeieiddienueropgerichi:tezijn,dattheoretische
resultatenvocrcdurendgetoetstwordenaandepraktijkprobiemenop
zoweiiokaia,subregionalealsregionaleschaal.
3.Hetonderzoekbeieid dient
raede
geenttezijnopdebehoeftevoorhet
opstellenvanprovincialeplanneninhetkadervankwaiitatiefen
kwantitatiefgrondwaterbeheer.Hetbeieidtendeertineenrichting
vaneengrotereaandachtvoordiffuseverontreinigingsbronnen
waardcoruitgebreidereningewikkelderonderzoeknoodzakeiijkwordt.
4.Kwetsbaarheidskaartenm.b.t.vervuilingkunnenmisleidend zijnen/of
misbruiktworden.Bij.tcepassingisgebruikvaneenadequatehandleidingnoodzakeiijk.

DISCUSSIE

Metdemodellenwordthierbedoeld denumeriekemodellen.Hetonderzoekbeieid,dienteropgericht tezijnomproblemenoptelossenenookte
voorkomen!
Hetin3genoemdeprobleem-analyserendeonderzoekbehoeftzelfniet
ingewikkelder tezijn,welhetvindenvan
raaatschappelijk
aanvaardbare
oplossingen.Ergaanverderstemmenopom "kwaiitatiefenkwantitatief
grondwaterbeheer"tevervangendoor:"bodembeschermingengrondwaterbeheer".
Absolutepreventieisveelmoeilijkerbijdiffusebronnendanbijvuilstorten.
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5 . 1 . Organisatorischeproblemen
1•Deontwikkeiingen vragenomeengecoordineerd aktiefbeleid ophet
gebied van grondwaterkwaliteit, datgericht zalmoeten zijnop:
-hetgebruiken vandebeschikbare theoretischekennis;
- het regelmatiginventariseren vanbeschikbare computerprograI^Jna,s?
-hetregelmatig inventariseren vande toepassingen vanmodellen;
-hetbevorderen vancontacten tussenonderzoekers en praktijk;
- hetbevorderen vandebeschikbaarheid vankennis en ervaring met
betrekking tot grondwaterkwaliteit.
2. Dewetenschappeiijkekennis is thans inNederland verspreid overvele
onderzoeksinsteilingendie inmeerofmindermate gelieerd zijnmet
verschillende beleidsinstellingen,Coordinatie enuitwisseiingvan
kennis en ervaring vindtoponvoidoend gestructureerde wijzeplaats.
(IGWMC-DGV-TNO,SAMWAT,RID,

ICW,WL en CKO-groepen)

3.Uit reeds plaatsvindende activiteitenbiijkt inNederland eenbehoefte
aanwezig aan:
- hetorganiseren vanbijeenkomsten (workshops,studiedag)bv.gericht.
op eenbepaald grondwaterverontreinigingsproces,datbelicht wordt
vanuithet fundamenteieonderzoek enaandehand van een praktijksituatie;
-presentatie vanbeschikbare programmatuurt.b.v.grondwaterkwaliteitsproblemen (ookbuitenlandse);
- een jaarlijks overzicht vanNederlandsepublikatiesophet gebied
vanwaterkwaliteitenwaterkwaliteitsmodellen;
- eenstudiegroepWaterkwaliteit,belastmethet stimulerenvanbovengenoemde activiteiten.Hetterrein zou,tenaanzien vanbijeenkomsten,
voorlopigbeperktkunnenworden totgrondwaterkwaliteit,
4.Er ist.b.v. instanties met (grond-)waterkwaliteitsproblemeneen
permanentonafhankelijke 'mogelijkheid1 nodigmetals doelstellingen:
1.verhelderingsfunctie (tijdensprobleemafbakening);
2• voorlichtings-/verwijzingsfunctie;
3..klankbordfunctie.
5.Geletop de samenhangkwalitatieve enkwantitatieve aspecten,lijkt
eenplaatsbepaling noodzakelijk watbetreft centrale actieve coordinerende functies van respectievelijk CHO-TNO enandere organen zoalsRMNO.

-37-

DISCUSSIE•
Deingewikksldemodeller!zijnnognietgeschiktvoortoepassing inde~rakt">
welzijnersimpelemodellentegebruiken.Het ICWheeftnet zealsbijde
publikatieseenattenderingsbulietinvanprogramma'sgeschikt voorzakcemputers.Eenmogelijkheidisookhetverstrekken vangegevensovereenvoudigemethodenviaeenkaartsysteem.
Bijveidonderzoek doorveleinstanties,dientereenbetere "pooling"piaats
tevinden.Hetontbreektnoginvoldoendemateaaneenmethodoiogische
aanpak.Deontwikkelingenvragenomeengecoordineerd beleid,ruimerdan
alleengrondwaterkwaliteit.
Bijstelling 2zijnslechtsalsvoorbeeld eenaantalgroepengenoemd,erzijn
ervelemeer.
Ervindtuitwisseling plaatsvankennisenervaring.Ookzijnerbandentussen
deverschillende instellingen zoalsCHOenSAiMWAT.
Verderwordterbijhetoprichten vaneenonderdeelvanhet IGWMCbijDGV-TNO
weldegelijkrekeninggehoudenmetdediversebestaandegroepen eninstellingen.Hoeisechternietduidelijk.
Welkecontacten zijnnodig?
Decontacten tussendeonderzoekerslijkenwelgoed.Hetontbreektmeestai
aancontacten tussenbeleidsmensenenonderzoekers.
Hierliggendevolgendemogelijkheden:
a.Voordecontacten tussenonderzoekerskanb.v.gedachtworden aaneen
contactgroep bijdeCHOen/ofaanstudie-c.q. technischebijeenkomst.
b.Watbetreftcontacten tussenonderzoek-enbeleidsmensen plusonderwijs
kangedacht wordenaaneenstructuur zoalsbijdeNRLO/RMNO.
Hetgenoemdeina.behoeftgeenprobleemtegeven.Hetcontactonderb.is
veelmoeilijker,namelijksamenwerking,afstemminp;vaninstituten.
Alsereencontactgroepofstudiegroepopgerichtwordt, (ziea.)dient
dezedanactieftezijnopgrondwaterkwaliteitsgebied ofmeeropwaterkwaliteitsgebied?
Vooreenmeeralgeraene'groep.pleitdesamenhangzoalsdiezichindenatuur
voordoet.Allesdirect in eengroepaantepakken.isechterteveel.Mendient
grondwaterkwaliteit centraal

testellenenderandgebiedenerbijtebetrekkenl

Ookdient buitendestudiegroepgrondwaterkwaliteit eengroepactieftezijn
diezichbezighoudtmetorganisatie vanhetonderzoek.
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Voordatgroepenopgerichtwordenmoetereengoed inzicht bestaanende
samenhangvanbestaandegroepen bekend zijn.Bovendien zeergoedafstemmen
°Pznd'sre groepenbijNRLOenRMNO.
Eenmogelijkheidisookeenonafhankelijkinstituutdatgenoemdezaken
behartigt,ofdientelkinstituutditinzTnbeleid opte nenan?
Gedachtwordtaaneenstudiegroep.grondwaterkwaliteitdiestudiedagen
organiseert.
Gevaarbijhetontbrekenvaneenonafhankelijke "mogelijkheid"is,datmen
methetmodelthuiskomtvande instelling waarmenopbezoekis.
Bijstelling 5wordtnaastde RMNOookdeNRLOopgenomen.
BijdeCHOvindt eenbijelkaarbrengen vanonderzoekersplaats.
Bijde RMNOenNRLOzijnditookandereniveaus.
Gepleitwordtwelvoorhetbijelkaar brengen vanonderzoekersterwijl
hierbijgeengeldstromeneenrolspelen.
Denaam van zorngroep zoukunnen zijn"Studiegroepgrondwaterkwaliteitsrncdalienindepraktijk,T.

-39-

6.

CONCLUSIES

Hieronder zijnopgenomendeconclusieszoalsdiedoordeledenvandebegeleidingscommissieGrondwaterkwaliteitzijngetrokkennaaraanleiding vandestudiebijeenkomst.

- Decommunicatietussenonderzoekenbeleid entussenonderzoekersvandiverse
pluimagedienttewordenbevorderd.
-Programmatuurvoorcomplexemodellen (omvattendeadvectie+dispersie+chemie)
isnognietgeschiktvoorhetdoenvanabsoluteuitspraken.Detoepassingvan
dezeprogrammatuur ismomenteelnogmaarbeperktmogelijk,zoalsingevalvan
theoretische en/ofvereenvoudigde situatiesenvoorvergelijkende studies.In
hetlaatstegevaldienendeinvoergegevenswelvaneengelijkwaardigniveaute
zijnvoordetevergelijkenobjecten.
-Demethodologievandegegevensverzamelingdientverbeterd teworden.Hierbij
dientmeergebruikgemaakttewordenvanbestaandekennist.a.v.samenhangen
tussenbodemkundige-engeologische structurenenhydrologischeverschijnselen.
Ditbeperkthetaantalnoodzakelijk teverzamelengegevens.Bovendienmoetde
veelheid vandereedsaanwezigegegevenswordengerangschikt doorzoekarchieven
interichten.
-Meeraandachtdient tewordengeschonkenaaneenvoudigemodellenenwelt.a.v.
registratie,documentatieenhetbeschikbaar stellen,waardooreenruimer
gebruikkanwordenbevorderd.
-Erdienteencontactgroepgevormd tewordenophetterreinvangrondwaterkwaliteit
enderandgebieden.Dezegroepdientviadeactiviteiten tebevorderen:
-hetuitwisselenvankennis;
-hetuitwisselenvaninformatieoverlopendonderzoek.
Indezecontactgroepdienenzowelonderzoekersalsvoorbereidersenuitvoerders
vanbeheerenbeleid tezijnvertegenwoordigd.
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PROGRAMMA

.6

3 CEO-studiebijeenkomst
"Grondwaterkwaliteitinralatiemetonderzoek anbelaid".

Dinsdag 15maart1983,inher.LAC,LawickseAllee11teWageningen (zaalG+H)

09.00 Aanmelden(koffie)
09.30 OpeningdoorProf.dr.ir.J.C.vanDam,voorzitterCHO-TNO
09.35 Inleiding door

Prof.dr.G.3.Engelen (dagieider)

09.40 Keuzeengebruikgrondwater(kwaliteits)modelien,Ir.K.Kovar
10.00 Standvanzakengrondwaterkwaliteitsmodellen,Ir.L.J.M.3oumans
10.30 Koffia
11.00 Discussieaandehandvansteilingen (Discussieleider:Ir.J.A.Los)
12.30 Lunch
13.30 Vervolgdiscussie

15.30 Samenvatting/belangrijksteconclusies,Prof.dr.G.3.Engelen
15.55 SluitingdoorProf.dr.ir.J.C.vanDam
16.00 Eindestudiebijeenkomst

CHO-TNO
Postbus297
25013D DENHAAG
tel.070-350198
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BIJLAGEII.

DEELNEMERSLIJST
Studiebijeenkomst"Grondwaterkwaliteitinrelatiemetonderzoekenbeleid"
1.Dr.C.A.J.Appelo

2.Ir.C.G.E.M.vanBeek

3.Drs.W.Bleuten

4.Ir.R.H.Boekelman

5.Dr.ir.J.Bouma

6. Ir.L.Boumans

7.Ir.H.J.Colenbrander

8.Drs.W.vanDaifsen

9.Prof.dr.ir.J.C.vanDam

10.'Ir.W.vanDuyvenbooden

11.Ir.Th.Edelman

12.Prof.dr.G.B.Engelen

13.Ir.B.H.Gilding

14.Ir.B.P.Hageman

15.Dr.ir.J.Hoeks

16.Ing.J.C.Hooghart

-VrijeUniversiteit,Instituutvoor
Aardwetenschappen,
Postbus7161,1007MCAmsterdam
020-5482452.
-SpeurwerklaboratoriumKIWA
Groningerhaven 7,3433PENieuwegeinZuid
03402-60860.
-RijksuniversiteitvanUtrecht,
GeografischInstituut,
Postbus80115,3508TCUtrecht
030-532749.
-TechnischeKogeschoolDelft,
VakgroepWaterbeheersing,
Postbus5048,2600GADelft
015-784901.
-StichtingvoorBodemkartering,
Postbus98,6700ABWageningen
08370-19100.
-RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening,
Postbus 150,2260ADLeidschendam
070-694251.
-SecretariaatsbureauCHO-TNO
Postbus297,2501BDDenHaag
070-850198/814481.
-DienstGrondwaterverkenningTNO,
Postbus285,2600AGDelft
015-569330.
-TechnischeHogeschoolDelft
AfdelingCivieieTechniek,
Postbus5048,2600GADelft
015-781377.
-RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening,
Postbus 150,2260ADLeidschendam
070-694251.
-provincieGelderland,DienstMilieuhygiene
Marktstraat1,6811CKArnhem
085-592283.
-VriieUniversiteit,Instituutvoor
Aardwetenschappen,
Postbus7161,1007MCAmsterdam
020-5482449.
-WaterloopkundigLaboratorium"DeVoorst",
Postbus 152,8300ADEsmeloord
05274-2922.
-RijksGeologischeDienst,
Postbus 157,2000ADHaarlem
023-319362.
-InstituutvoorCultuurtechnieken
Waterhuishouding
Postbus35,6700AAWageningen
08370-19100.
-SecretariaatsbureauCHO-TNO
Postbus297,2501BDDenHaag
070-850198/814481

-42-

17.Ir.M.G.Keizer

13.Ir.W.Kooper

1Q

Tv

V

7o.Tf ?v

20.Dr.M.Leistra

21.Dr.ir.J.P.G.Loch

22.Ir.J.A.Los

23.Dr.ir.M.Loxham

24. Ir.E.J.teLuggenhorst

25.Ir.D.Pette

26.Ir.H.Prak

27.Dr.ir.P.A.C.Raats

28.Dr.W.H.vanRiemsciijk

29.Ir.F.Rutgers

30.Dr.A.J.M.SchootUiterkamp
31.Ir.M.J.H.Smale

32.Ir.J.H.A.M.Steenvoorden

33.Drs.J.W.Stellingwerf

LandbouwHogeschool,Vakgroep
BodemkundeenBemestingsieer,
DeDreyen3,6703BCWageningen,
08370-33302.
DHV,RaadgevendIngenieursbureauBV,
Postbus85,3800ABAmersfoort,
033-689111.
RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening
Postbus 150,2260ADLeidschendam,
070-694251.
InstituutvoorOnderzoekvan
3estrijdingsraiddelen
Marijkeweg22,6709PEWageningen,
08370-11821/11752.
Rijksinstituutvoor Drinkwatervoorziening
Postbus 150,2260ADLeidschendam,
070-694251.
ProvincialeWaterstaatvanDrenthe,
Postbus 122,9400ACAssen,
05920-55544.
LaboratoriumvoorGrondmechanica,
Postbus69,2600ABDelft,
015-569223.
ProvincialeWaterstaatinOverijssel,
Postbus 73,8000ABZwolle,
038-977177.
HeidemijAdviesbureau,
Lovinklaan 1,6821HXArnhem,
085-778911.
Landinrichtingsdienst,
Postbus 20021,3502LAUtrecht,
030-852634.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,
Postbus30003,9750RAHaren
050-346541.
LandbouwHogeschool,Vakgroep
BodemkundeenBemestingsieer,
DeDreyen3,6703BCWageningen,
08370-83300.
HoofddirectievandeWaterstaat,
Postbus20906,2500EXDenHaag,
070-264011.
BureauMilieuprojectenTNO,
Postbus217,2600AEDelft,
015-569330.
Grontmijn.v.,afdelingGeotechniek,
Postbus203,3730AEDeBilt,
030-767911.
InstituutvoorCultuurtechniek
enWaterhuishouding,
Postbus35,6700AAWageningen,
08370-19100.
ProvincialeWaterstaatvanZuidHolland,
Koningskade 1-2,2596AADenHaag
070-264111,
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34.Ing.J.G.Streefkerk

35.Ir.M.Tamminga

36.Dr.W.A.Thissen

37.Prof.ir.J.M.Verstraten

38.Drs.W.J.Willems

39.Drs.G.vanWirdum

40.Drs.M.Witmer

-Staatsbosbeheer,
Postbus 20020,3502LAUtrecht,
. 030-852433.
-ProvincialeWaterstaatvanDrenthe,
Postbus 122,9400ACAssen,
05920-55544.
-Rijkswaterstaat,Dienst
Informatieverwerking,
Postbus5309.2280HVRijswi^k.
070-906628.
-UniversiteitvanAmsterdam,Fysisch,
GeografischenBodemkundigLaboratorium,
Dapperstraat 115,1093BSAmsterdam,
020-923030.
-MinisterieVROM,hoofdafdelingBodem,
Postbus450,2260MBLeidschendam,
070-209367.
-RijksinstituutvoorNatuurbeheer,
Postbus46,3956ZRLeersum,
03434-2941.
-RijksuniversiteitvanUtrecht,
WerkgroepMiiieukunde,
Princetonpiein5,3508TAUtrecht,
030-532359.

RAPPOKTENENNQTA!SVANPLCOMMISSIEVOORHYDROLOGISCKONDERZOEKTNO
1.TweedeRapportenaanbevelingen
vandeContactgroepArchivering enAutomatischeverwerking
vanhydrologische gegevensTNO.
Januari 1977•
2.Verslag enaanbevelingen
vandeadhocgroepGrondwatermodellenenComputerprograirmatuurTNO.
Juli197S.
3.Dedroogcein1976.
Eensamenvattingenoverzichtvandeoverdedroogcevan 1976
verschenenliteratuur- (P.K.M.v.d.Heijde).
Augustus 1973.
4.Kederlandseactiviteitenininternationaalhydrologischverband.
Lezingserie,gehoudenop25april 1978teDelft,aangevuldmet
(schematische)overzichtenvaninternationaleorganisatiesen
eenoverzichtvanhunvertegenwoordigers inNederland.
Augustus197b.
5.Vaterkwaliteitingrondwaterstromingsstelsels.'
EenverslagvandeWorkshopop 1en2april 1980teWageningen(J.C.hooghart),aangevuldmetdiscussiebijdragen eneen
inventarisatievanhetonderzoekinNederland.
Augustus1980.
6.DerdeRapportenaanbevelingen
vandeContactgroepArchivering enAutomatischeverwerking
vanhydrologische gegevensTNO.
Februari1981.
7.Overzichtvandewensenvanhydrologenenwaterbeheerders tenaanzienvannetoperationeleregenwaarnemingennetvanhetKNMIJ.C.Hooehart.
Oktober1981.
*

ba.VerklarendeHydrologischeWoordenlijst.
I.Waterindeonverzadigdezone
II.Waterindeverzadigdezone
vandeGespreksgroepHydrologischeTerminologie
Januari1982.
9.Waterkwaliteit enwaterkwantiteitinhetIJsselmeergebied.
Eenverslagvande2eCHO-studiebijeenkomstop2en3november1981,
DeEemhof,ZuidelijkFlevoland - (J.C.Hooghart),aangevuld
metdiscussiebijdragen.
Februari 1982.
10.Rapportenaanbevelingen
vandeContactgroepGrondvatermodellen,CH0-TN0.
April19S2.
11.InventarisatieGrondwaterkwaliteitsmodellen.
L.J.M.Boumans
Oktober1982
12.Grondwaterkwaliteitinrelatiemetonderzoekenbeleid.
Eenverslagvande3eCHO-studiebijeenkomstop15maart1983teWageningen
(J.C.Hooghart),aangevuldmetdiscussiebijdragen.
Juni1983.

