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Inhet kadervan nieuw beleid oplietgebied van duurzaam waterbeheerzijn deajgelopen jarenvee!
gemeenten overgegaan rot het inde bodem infiltreren van regenwaterdat afstroomt van schone verharde oppervlakken. In demeestegevallen betre/t hetgoed doorlatende bodems metIagegrondwaterstanden, waar nauwelijks problemen ontstaan. Maar ook meebieden die periodiek.1een hogere
grondwaterstand kennen, wordeninfilrratievoorzieningen aangelegd. Daar kan doorinfiltratie wel
grondwateroverlast ontstaan. Inditartikelwordteen rekenmodelgepresenteerd waarmeeopeenvoudige wijze eeugoede inschatting wordtgemaakt van deteverwachten stijgingen. Met de berekende
stijgingen is dekansopgrondwaterovcrlast tebepalen. Locatiesdie in eerste instantie te risicovol lijken
voor infiltratie, kunnen methet modeleenvoudig beoordeeld worden.
Tussen de regendruppel en destijging van
degrondwaterstand door infiltratie speelt een
groot aantal processen een rol.Deneerslag valt
opzeerdivers oppervlak (wegen,daken, groen,
tuinen en parkeerplaatsen).Afhankelijk van
het typeoppervlak zaleendeel van de neerslag
inde infiltratievoorziening stromen. Hierbij
maakt het uit hoe vochtighet oppervlak is,of
erplassen opstraat staan, hoeveel water verdampt en hoesnel het water afstroomt naar de
voorziening.Dezeprocessen bepalen samen de
inloop enworden verwerkt in een inloopmodel,bijvoorbeeld dat van deNationale Werkgroep Rioleringen Waterkwaliteit3'.
Zodra het water in de infiltratievoorziening stroomt, zal het water de bodem
indringen en de onverzadigdezone vullen. Het
verloopvandit proces isonder andere afhankelijk van dedoorlatendheid, het actuele vochtgehalte endeactuele vochtspanning in de
onverzadigde zone.Uit deonverzadigde zone
sijpelt het water vertraagt door naar de onderliggende verzadigde zone.Hierdoor stijgt het
grensvlak tussen deverzadigde en de onverzadigde zone(degrondwaterstand). Het risico op
grondwateroverlast isgroter naarmate de
grondwaterstand hoger en de onverzadigde
zone kleiner is.Daarom isbij het bepalen van
het risico opoverlast de invloed van de onverzadigde zonemeestal te verwaarlozen.
Delokale stijging van het grondwater
onder deinfiltratievoorziening veroorzaakt
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een vethang van degrondwaterspiegel, zodat
het grondwater zijdelings wegstroomt. Deze
lokalestijging neemt toe totdat de infiltratie
stopt.Daarna blijft hetgrondwater zijdelings
wegstromen totdat degrondwaterspiegel overalweergelijk is.
Dezesituatie wordt echter niet altijd
bereikt.Alsvoortijdig een nieuwe bui zorgt
voot infiltratie, stapelen deeffecten van deverschillende buien zichop.Ookdeeffecten van
meerdere infilrratievoorzieningen diedicht bij
elkaar liggen,kunnen elkaar versterken. Dit
kanervoorzorgen dat bijgrootschalige infiltratie, waarbij bijvoorbeeld het regenwater van
een helewijk geïnfiltreerd wordt, degemiddeldegrondwaterstand significant stijgt.
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Inafbeelding 1 zijn tweemogelijke situatiesgeschetst. Indetweeplaatjes links staat
degrondwaterstand ruim onder de infiltratievoorzieningen. Het infiltratiedebiet neemt toe
tot een maximum en blijft ongeveer constant
zolangde voorzieninggeheel ofgrotendeels
gevuld is.Inde tweeplaatjes rechts komt de
grondwaterstand tot aan de infiltratievoorziening.Na het bereiken van het maximum
neemt het infiltratiedebiet af, omdat het afgeremd wordt door het water dat eerst zijdelings
moet wegstromen.

Modellering
Voordat het computertijdperk het mogelijk maakte om numerieke modellen door te
rekenen, hebben geohydrologen talloze analytische oplossingen afgeleid voor allerlei grondwatervragen.Dezeoplossingengeven veel
inzicht in het functioneren van het grondwatersysteem,terwijl datbij numerieke modellen
nietaltijd het geval is.Devraagreesofdeze
oplossingen tevensgebruikt kunnen worden
voor het berekenen van stijgingen van het
grondwater door infiltratie. Hierdoor kan het
tijdrovend en dus kostbaat numeriek modelleren achterwege blijven. Deanalytische oplossingen blijken hiervoor bruikbaar te zijn.
Deeerste stap bij het modelleren bestaat
uit het schematiseren vande werkelijkheid.
Om analytische oplossingen te kunnen afleiden,zijn devolgende vereenvoudigingen toegepast:
Allereerst verwaarlozen wedeprocessen in
deonverzadigdezone.Deze verwaarlozing
ismogelijk, omdat wegeïnteresseerd zijn
in het risicoopgrondwateroverlast. Dit
risico ishetgrootst alsde grondwaterstand
hoog isen deonverzadigdezone door de
veleneerslageen groor vochtgehalte heeft.
Dit isbijvoorbeeld het gevalin de winter.
Alstweede veronderstellen wedat de
bodem overaldezelfde dikte heeft en
homogeen isvan samenstelling. Dit houdt
in dat bodemparameters alsde doorlatendheid ende freatische bergingscoèffi-

InfiltratiebijIcye(links)enhogegrondwaterstand (rechts).
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ciënt overal dezelfde waarde hebben. Deze
aanname isgerechtvaardigd, omdat de

Degeconjugeerde polderfunctie, PCOnj(x>y),iseen combinatie van errorfuncties dieveel voor-

effecten van deinfdtratievoorziening opde

komt inoplossingen voor instationaire grondwaterproblemen. Dedefinitie isals volgt:

grondwaterstand zichslechts enkele tien-

p
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tallen meters vanafdevoorziening uitstrekken. Meestal treden opdeze korte

ex

PM tfc [- +y]-- exp(-2xjerfc[- -j>

Deerrorfunctie erf[z)endecomplementaire errorfunctie erfc(z) zijn alsvolgt gedefinieerd:

afstanden weiniggrote variaties op in de
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bodemgesteldheid.

erfc(z)=—— fexpf-t^dt
\7C o

Verder zijn wegeïnteresseerd in grotere
neerslaggebeurtenissen diegedurende lan-

m erjc(z)= 1 - erj[z)

gere tijd voor veel infdtratie zorgen.De

Voormeer informatie over analytische oplossingen vangrondwaterproblemen en voor de

infdtratievoorziening staat dan ook gedu-

definitie van depolderfunctie en deerrorfunctie verwijzen wenaar Bruggeman 1 '.

rende langere tijd volmet water. We kunnen dan vervolgens twee situaties onder-

Uitlegbijvergelijking1.

scheiden (zieookafbeelding 1):
• Degrondwaterstand staat beneden de
bodem van deinfdtratievoorziening en

In vergelijking 1 is:

afgeleiden naar deplaats xenynaast de afge-

k =doorlatendheid vande grond

leide naar detijd t voorkomen. In veeloplos-

beïnvloedt het infiltrerende debiet

(doorlatendheidscoëfficiënt)

niet. Het infiltrerende debiet bereikt

constant verondersteld)

gedurende langere tijd ongeveer con-

(L)

rusttoestand)

Degrondwaterstand staat of stijgt

(L)

watervoerende pakket

bodem vandeinfiltratievoorziening en

(-)

t -tijd

(T)

remt zohet infiltrerende debiet. Dat

t, = infiltraticduur

(T)

bereikt eveneens na korte tijd een

x =x-coórdinaat (afstand haaks opde voor-

maximum, maar daarna neemt het,

(L)

<j =infiltrerende volumestroom per

afevenredig met dewortel uit de tijd

X - spreidingslengte ('leakage-factor'),

neer weeen constante waterstand in de

door diffusie (zonder advectic).Deze differentideberekening van deverspreiding van verontreinigingen. Bij het afleiden van oplossingen

metX 2 =kDc

het debiet volgt uit deoplossing wan-

Degrondwatervergelijking isanaloog aan

aalvergelijking wordt bijvoorbeeld gebruikt bij
(L2T')

strekkende meter voorziening

(het evenredig met de tijd afnemen van

Vereenvoudiging
dedifferentiaalvergelijking voor stoftransport

ziening)

afhankelijk van de bodemparameters,

ring,waardoor deoplossing veel eenvoudiger
wordt.

E =(freatische) bergingscoëfficiënt van het

gedurende de infiltratie tot boven de

isechter mogelijk om voordeeffecten van
infiltratie gebruik temaken van een benade-

cp =grondwaterstijging (tenopzichte van

stant zijn.

singen komen daardoor integralen voor die
alsnognumeriek moeten worden opgelost. Het

D =dikte vanhet watervoerende pakket(

na korte tijd eenmaximum en zal

•

(LT')

(L)

c =verticale weerstand

(T)

voorziening alsrandvoorwaarde opleg-

voor dezedifferentiaalvergelijking gebruikt
men vaakdebenadering dat de verontreinigende stofinstantaan (opéén moment) is

gen].

Deoplossing van vergelijking 1 is alleen

geloosd.Wiskundig ishet aan tetonen dat de

bruikbaar voordesituatie met een constant

effecten van een kortdurende infiltratie, net als

debiet uit een lange rechte infiltratievoor-

bij een kortdurende verontreiniging, te bena-

afhankelijk van onder meer devorm van de

ziening (eendimensionale grondwatervergelij-

deren zijn met deeffecten van een instantane

infiltratievoorziening en drainage,een groot

king).Wewillen echter ookdeeffecten bereke-

infiltratie. Vooreen langer durende infiltratie

aantal oplossingen afte leiden voor evenveel

nen voor tweedimensionale problemen met

kunnen wehet infiltrerende debiet opknippen

verschillende situaties.Ter illustratie staat in

korte voorzieningen ofmet infiltratieputten.

in de tijd en deeffecten voorieder deel benade-

vergelijking 1 deoplossing voor een constant

Alswedaarnaast ookeffecten zoals drainage

ren met deeffecten van een instantane infiltra-

infiltrerend debiet (situatie i)gedurende een

willen meenemen, worden deanalytische for-

tie.Webenaderen dan het continue infiltre-

tijdsduur t, en voor een (theoretisch oneindig)

mules snel nog ingewikkelder, terwijl in veel

rende debiet met een aantal pulsinfiltraties. De

lange voorziening. De grondwatervergelijking

gevallen geen oplossing afte leiden valt. Dit

sommatie van deeffecten van de verschillende

wordt dan eendimensionaal.

komt doordat inde grondwatervergelijking

Met debovenstaande schematisatie is,

Aflj.i:

Benaderingmetpulsm/iltraties.
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pulsengeeft eengoedebenaderingvande
effecten vandecontinueinfiltratie (zie afbeeldingz).

bronnen.Dezemethodeplaatsteen fictieve
onttrekkingopeenafstand vantweemaalde
afsrand totdedrainage.Hierdoor isterplaatse
vandedrainagehetgesuperponeerdeeffect nul
(geenstijging).Afbeelding 3 illustreerthoe
dezemerhodewerkt.

Hetvoordeelvandezebenadering isdat
oplossingen voorinstantane infiltraties het
productzijn vandevariatieindex-richting,de
variatieindey-richtingendeinvloedvanhet
weglekkennaareendieperelaag.VooreenlijnvormigevoorzieningmetlengteLwaarinper
strekkendemetereenvolumeqinfiltreert,
volgt bijvoorbeeld:

Het model
Doorbovengenoemde formules teverwerkenineenmodelkunnensnel inschattingen
gemaaktwordenvandeteverwachten grondwaterstijgingen. Inhetmodelvoerenwede
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Voorhetberekenenvanheteffect vandrainagegebruiken wedemethodevanspiegelAjb.y.

£c

gegevens,zoalsdegroottevandevoorziening,
dehoeveelheidaangeslotenoppervlak,deneerslagendebodemparameters,in.Hetberekent
dandirecthetverloopvandegrondwaterstijgingen voordebewustelocatie.Doordat het
effect vanwijzigingen indeparametersdirect
zichtbaar isinhetresultaat,ishetmodelook
tegebruikenombijvoorbeeld heteffectvan
hetaldannietaanleggenvaneenextradrainagebuisinzichtelijk temaken.Inafbeelding 4is
eenweergavevanhetmodelgegeven.Hierinis
ookteziendathetmodelhet infiltrerende
debietstandaard intienen/ofinhonderd
delenknipt.Beideresultatenwordeninéén
grafiek weergegeven.

Methode metjïctieve spierielbron (uit 'Artifical .groundwater recharge'2-').

ra

Controle met meetçeCTevens
Hetmodelisgecontroleerd aandehand
vanmeetgegevens.Bijeeninfdtratieriool zijn,
metbehulpvanpeilbuizen,degrondwaterstijgingendoordeneerslaggemeten.Opeen
afstand vandriemetersteegdegrondwaterstanddrietotviercentimetergedurendecirca
eenuur.Uitdeberekeningvolgdeeengrond-

waterstijging van3,5cm.Degemetenenberekendewaardenkwamendusovereen.Uitde
berekeningenbleekechterookdathet effect
vandeinfiltratie opdegrondwaterstanderg
afhankelijk isvandebodemparameters,zoals
dedoorlatendheid.Alsdebodemparameters
nietnauwkeurigbekendzijndoor meringen,
vertaaltzichditdirectindeonnauwkeurigheidvandeberekendestijgingen.Doordathet
modeleenvoudigensnelwerkt,isdegevoeligheidvoordezeonnauwkeurigheid snelin
beeldtebrengen.Ditresulteertdanineen
onder-enbovengrens inplaatsvanéénwaarde
voordeteverwachten effecten.
Conclusie
Hetberekenenvandeteverwachten
grondwaterstijgingen doorinfiltratie isvan
belangomeengoedeinschattingtekunnen
makenvandekansopgrondwateroverlasr.Om
dezestijgingen tekunnenberekenen,hoeven
wegeencomplexnumeriekmodeloptetuigen.Metanalytischeoplossingenisopeen
snelleremaniereengoedeinschattingte
makenvandeteverwachten grondwaterstijgingen.Hetgrotevoordeelhiervanisdatde
effecten vandrainage,deplaatsvandevoorzieningenvanonnauwkeurigheid indebodemparameterssnelinzichtelijkgemaakt kunnen
worden.Uitcontrolemetmeetgegevens blijkt
datderesultaten vanhetmodelgoedovereenkomen,wanneerdebodemparametersvoldoendenauwkeurigbekendzijn.Indiende
bodemparameters nietnauwkeurigbekend
zijn,ismethetmodelsneldegevoeligheid
voordezeonnauwkeurigheid inbeeldtebrengen.
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