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Reactieop artikel
'Risico op
grondwateroverlast
doorinfiltratie in
beeldgebracht*
Innummer13 van25junivanditjaarstondhet
artikel'Risicoopgrondwatcrovcrlastdoorinfiltratieinbeeidgebracht'.Daaropisnualsnog
eenreactiegekomenvandelieerReijsvanDWR.
Inhetartikelwordtgestelddat vergelijking 1 degrondwaterstijging geeft die
optreedtalsvanuit eenoneindig lange infiltratievoorzieningeenconstant debietqinfiltreert indeondergrond.Daarbij lijkt het(zie
afbeelding 1 vanhetgenoemdeartikel)te
gaanomfreatisch grondwater, dat wilzeggen:grondwaterstroming meteen vrije
waterspiegel.
Vergelijking 1 metbijbehorende definitieschets iswaarschijnlijk afkomstig uit het
boek'Analyticalsolutionsofgeohydrological
problems'(pag. 75,formule 124.33).Maardit
blijkt omeenheelandergevaltegaan:namelijkhorizontalestroming (eendimensionaal,
inx-richting) tussentweehorizontalegrensvlakken,waarvan hetonderstevolkomen
ondoorlaatbaar isenhetbovenstesemi-doorlaatbaar meteenvertikaleweerstandc.
Bovendienvindtdeonttrekkingqplaatsover
devolledikteDvandewatervoerende laag
(anderszoudestromingeenverticalecomponent moeten hebbenennietmeereendimensionaalzijn).Verderhebbendeauteursde
factor SvervangendoorE.Beidefactoren
hebbeneenverschillende betekenis,eisde
freatische bergingscoëfficiënt, dat isongeveer
hetporiënvolume.Sisde bergingscoëfficiënt
vanverzadigdegrond,zoalsgedefinieerd in
bovengenoemd boek(pag.576, formules57
en59).Degrootheid cpdieberekendwordt,is
nietdehoogtevandevrijegrondwaterspiegel,wantdieiserniet,maar hetpiëzometrisch niveau,datishetniveau vandewaterspiegelineenstijgbuisje dat in het
watervoerendepakketgestoken wordt.
Ikbenvanmeningdat deauteurs deverkeerdeformule hebbengegeven,althanseen
formule dieniet bijhetgegevengevalhoort
endatdelezerdaardoor ophet verkeerde
beenwordtgezet.Hoehet welmoet,weetik
ookniet:ingenoemd boekisvoorhetgegevengevalgeenoplossing tevinden. *[
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DeheerReijsheeft hetjuist als hij
opmerkt datdegebruikte formule, inderdaad uit het boekvanG.Bruggeman, formeelgeenwiskundige oplossinggeeft voor
hetgeschetstegrondwaterprobleem.Toch
geeft deformule eengoedeinschattingvan
deteverwachtengrondwaterstijgingen ten
gevolgevan infiltratie.
Dekritiekvandeheer Reijs richtzichop
drie punten:
• Hetgeschetste probleem betreft freatischgrondwater, terwijl degegeven
formules oplossingen zijn voor(gedeeltelijk) afgesloten lagen;
• Deoplossingen veronderstellen datde
infiltratie overdegehelediktevan het
watervoerendepakketplaatsvindt, terwijl deinfiltratie indepraktijk alleen in
hetbovenstedeelvanhetpakketplaatsvindt;
• Indeoplossingen wordendegrootheden
cp(stijghoogte) en E (freatische bergingscoëfficient) gebruikt.
Allereerstisverondersteld datdedikte
vanhetwatervoerende pakketconstantis.
Hetfreatische pakketwordt dan feitelijk
beschouwd alseen(gedeeltelijk) afgesloten
laag.Dezebenaderinggeeft goederesultaten
alsdefluctuaties indegrondwaterstand
kleinzijn tenopzichtevande watervoerende
dikte.Ditwordtookbeschreven in het
genoemdeboekvanBruggeman (pag. 12).
Bruggeman noemt alscriterium datdefluctuaties nietmeerdancircatienprocentvan
dewatervoerendedikte bedragen.
Detweedeveronderstelling isdatde
stroomlijnen horizontaal zijn endeverdelingvandedrukhoogteoverdeverticaaldus
hydrostatisch is.Dezeaanname(van
Dupuit-Forchheimer) geeft overhetalgemeeneengoedebenadering voor stijghoogte
endebiet toteenverhangvandegrondwaterspiegelvanongeveer tiengraden.Deze
grenswordtalleeninextremesituaties overschreden,waarbij eengrootdebiet geïnfiltreerdwordtineenbodem meteenklein
doorlaatvermogen. Ditisbinnen het toepassingsgebied waarvoorINFIGROgebruikt
wordtniet hetgeval.
Het tweedepunt datReijsnoemt,namelijk dathetwateralleenbovenindelaag
wordtgeïnfiltreerd, zorgtdatdezetweede
veronderstelling perdefinitie onjuist is.Toch
geeft debenaderingmetdezeveronderstellinggoederesultaten.Inhetboek 'Artificial
GroundwaterRecharge'vanL. Huisman en
T.Olsthoorn wordtuitgebreid beschreven
hoegrootdeafwijking isdoorineendeelvan
eenlaag(bovenin)teinfiltreren, totenkele

procentenvandestijging ophet infiltratieofontrekkingspunt.Naastde infiltratievoorzieningneemt deafwijking snelaf
Inhetartikelwordt indeformules de
stijghoogte gebruikt, terwijl wedaar formeel
beterdehoogtevandevrije grondwaterspiegelhadden kunnen gebruiken.Ineen freatischpakketmetalleenhorizontale stromingzijn beidegrootheden gelijk van
grootte.
Debergingscoëfficiënt isgedefinieerd als
deverhoudingtussendebergingsveranderingendestijghoogteverandering. Ineen
afgesloten laaghangt de bergingscoëfficiënt
daaromonderanderesamenmetdeelastischesamendrukking vanwater.Omdatdie
nihil is,isdebergingscoëfficiënt vaneen
afgesloten laagookzeerklein.Ineen freatischelaagstijgt degrondwaterstand dooreen
veranderingindeberging.Deze freatische
bergingscoëfficiënt hangt daarom samen
met hetporiënvolumeen het vochtgehalte
indeonverzadigdezoneenbedraagt daardoor0,1 a0,2.
Degroottevande onnauwkeurigheden,
doordeoplossingen vooreengesloten pakketmet horizontalestroming tegebruiken,
isookafhankelijk vandewaardevande
bodemparameters envandeafstand totde
infiltratievoorziening.Deonnauwkeurigheidbedraagt voordemeestegevallen minderdanzo'nvijfprocent.Alsweonsrealiserendat debodemparameters,zoalsde
doorlatendheid, vaakmeteenonzekerheidsmargevancirca50procentbekend zijn, dan
valtdefout doordeaangehouden schematisatiedaarbij in het niet.
Doordezeaannames tegebruiken ishet
mogelijk omanalytische oplossingen afte
leidenvooreen instationairesituatie.Zulke
oplossingen zijn ernamelijk nietvoordedifferentiaalvergelijking vooreenfreatisch pakket.Zonderdeaannames kunnen degrondwaterstijgingen alleenberekend worden met
eennumeriekmodel.Hetbelangrijke voordeelvanhetgebruikvananalytische formulesisdatzemeerensnellerinzichtgeven
dannumerieke modellen.
InhetartikelinH 2 0nr. 13 zijn,voorde
leesbaarheid,nietalleinhetmodelINFIGRO
gebruikte formules vermeld.Deformule die
inhet artikelgenoemd werd,betreft desituatiewaarbij het water met eenongeveerconstant debietinfiltreert.Alsechterdegrondwaterstand totaande infiltratievoorziening
stijgt, wordt het infilttatiedebiet afgeremd
doordegrondwaterstand. MetINFIGROis
hetmogelijk beidesituatiesteberekenen. <f
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