ACHTERGROND

COMPLEXER EN KOSTBAARDER DAN E E N ZOETWATERMODEL

meestvetziltendepompput (PP7) alseenop
700meterafstand gelegen waarnemingsput
(WP7).Uitgegaan weidvandegemetenchlorideverdelingindeondergrond:ondiep10
mg/l,oplopend tot2000mg/lop130meter
diepte.Vetdetgingendeondetzoeketser
vanuitdathethuidige onttrekkingsregime
indeputenhetgeheleputtenveld constant
blijft.

Wanneerwordteen
'zoutwatermodeF
toegepast?
Delaatstetijd issprakevaneentoenemendebelangstellingvoorhetzouteenbrakkegrondwater,
enerzijdsdoordegroeieudeproblematiek van veraltendegrondwaterwinningen, anderzijdsdoorhet
onderzoeknaaroplossingenhiervoor.Voorhetberekenenvanhetrisicoopverziltingenvan de effectiviteitvandeoplossing ishetuitvoerenvangeohydrologischeberekeningenessentieel.Ditartikel
beantwoordtaan dehand van eenconcreetvoorbeeld devraagwanneerdaarbij eenecht'zoutwaterrekenmodel'nodig is.Hetantwoordopdievraag isbelangrijk, omdattoepassingvaneen'zoutwatermodcl'complexerenkostbaarderisdanhetrekenenmeteenzocrwatermodcl.
Voordeveleverziltende grondwaterwinningen inNederland lijkt de'zoethouder'
eengoedalternatief(zieH,0 nr. n van 1
juni 2001, pag. 10).Hetontttekken vanbtak
waterdirectonderdewinning houdt indat
duurzaam zoetwatetkanwotden onttrokken.Hetondetzoeknaatdeptaktischetoepassingvindtgoedevoortgang.Eenbelangtijk aspectdaarin betreft derisico'svan
vetziltingalshetbehandelde brakke watet
alszoutebrijn weetindebodem wordt geïnfiltreerd. Omdierisico'sinbeeld tebtengen,
iseenjuiste tekentechniek vereist.Een
belangrijke vtaagbij modelberekeningenis
oftekeningmoetwordengehoudenmet
dichtheidsverschillen.Zout water heeft
namelijk eengroteredichtheid danzoet
watet.Hoegtotethetvetschilin dichtheid,
destegroter develschillen inberekeningsresultaten.Daarom wotdtgezocht naateen
eenvoudigemethodediesnelaangeeft ofwel
ofnietmetdichtheidsverschillen moetwolden gerekend.

voerd metzowelhet'zoute'alshetbestaande'zoete'model(MODFLOW).Bijdelaatste
berekeningen wordtdusgeen rekening
gehouden metdichtheidsvetschillen.De
enigewijziging dienodigwasinhetMODFLOW-model,washetomzetten vaneenstationairenaareeninstationaite situatie. Dit
wasnodig,omdatbijdebetekeninghet
sttoombeeld steedsveranderr doordevoortdurend wijzigende dichtheidsverdeling.Met
beidemodellen ishetverloopvanhetchloridegehaltebetekend vanaf1999, zowelinde

Ajb.

DevtaagdieKiwaenWMO wilden
beantwootden wasofdeberekendechloridegehalten metbeide rekenmodellen wezenlijk vanelkaatvetschillenenofeventuele
velschillen verklaard kunnen worden. De
absolutevetschillen inchloridegehalten
(enkeletientallen mg/l)zijn inditgeval
kleintenopzichtevandewetkelijke chloridegehalten (enkeleduizenden mg/l).Weergavevanhetwerkelijke chlorideverloopin
éénafbeelding isdaarom nietzinvol:debeidelijnen dekkenelkaatnagenoeg.Afbeelding 1 geeft daatom derelatievevetschillen
weetinptocenten(degebtuikte fotmuleom
het relatievevetschiltebetekenen is:(ChzoutCl'zoet)/(ChZOct)x100%).Hetverschilblijktna
30jaat,zowelinPP7 alsWP7, citca 2,5procenttebedtagen.Ookis teziendatdevetschillen inbeideputten niet'dezelfde kant
opwetken'.

Toename chloridegehalten
Uitde resultaten wotdt duidelijkdatde

De relatieveverschillen inchlondegehalrcsindeputten PP7enWP.
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Eeneetstestapomtoteen eenvoudige
methode tekomen,ishetgebtuikmakenvan
demomenteel bekende,meet complexe
methoden.Alshetdaatmeemogelijk isde
vtaagtebeantwoorden vanwel/niet toepassen,kandaatna deeenvoudige methode
worden ontwikkeld.

SS

PP7
Watzijnnuineenconcteetgevaldeverschillen?Hetgebtuikte'zoute'modelishet
doorKiwaWatetResearch ontwikkelde
MT3DENSE.HetgaatomdegrondwaterwinningZutphenseweginDeventervan
WaterleidingMaatschappij Overijssel.Voor
ditpompstation zijn betekeningen uitge54
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chloridegehalten indekomendejaren, bij
ongewijzigd beleid,inbeideputten zullen
toenemen.Welbestaat verschilingedrag
tussen beideputten. Inzicht indeoorzaak
vandatverschilisbelangrijk bijde afweging
ofwel ofniet meteen'zout'model wordt
gerekend.Deverklaring wordtgegeven met
behulp vanafbeelding 2,waarin voordrie
situatiesdegrensvlakken tussenzoeten
zoutgrondwater zijn aangegeven. Inwerkelijkheid, enookindeMT3ÜENSE-berekening,issprakevaneenovergangszone tussenzoutenzoet,maar voordeverklaring
vanhetprincipeisheteenvoudiger omuit te
gaan vanscherpe grensvlakken.
Dedrieweergegevengrensvlakken zijn
denulsituatie(diehetzelfde isvoorde
modelberekening metenzonderdichtheid),
hetberekendegrensvlak zonder dichtheid
enhetberekendegrensvlak met dichtheid.
Bijpompput PP7ligt hetgrensvlakzonderdichtheid hogerdan hetgrensvlak met
dichtheid.Deontstanezoutkegel introduceertnamelijk alsgevolgvanhetdichtheidsverschileenextraneerwaartse stromingscomponent. Dezestroming wordt natuurlijk
alleenbijeendichtheidsberekeningmeegenomen.Hetverziltingsrisico bijde pompput
wordtmeteen'zoet'modeldusoverschat.In
werkelijkheid zalhet kleinerzijn.Ditverklaartdenaar beneden lopendelijn in
afbeelding r.
Bijwaarnemingsput WP7ishetomgekeerdehetgeval;daar ligt hetgrensvlakzonderdichtheid lagerdan hetgrensvlak met
dichtheid.Dit heeft temaken met het gewijzigdestromingsbeeld. Doordateen minder
scherpeoptrekkingskegel bijde pompput
ontstaat,zalhetchloridegehalte op afstand
vandewinninginverhoudingmeer stijgen.
Hetverziltingsrisico bijeenopenige afsrand
gelegenwaarnemingspur wordtmeteen

Aft>.1:

'zoet'modeldusonderschar.In werkelijkheidzalhergrorerzijn.Ditverklaart denaar
bovenlopendelijn inafbeelding r.
Prakrischeconsequenties zijn onder
anderedatdeberekeningen waarbij dichtheidsverschillen nietworden meegenomen,
aande'veilige'kantzullenzijn voorde
pompputten e'ndatdegemeten verzilting
(waarnemingen) nietzullen kloppen metde
berekeningsresulraren vaneenzoetmodel.

Berekende verschillen en
gevoeligheid
Deberekendeverschillen in chloridegehaltetussenbeidemethodenzijn na30jaar
circa2,5procent.Dezeverschillen zijn
geringinverhouding totandere onzekerhedeninhydrologische modellering,dieals
gevolgvandegeohydrologieendegroorreen
duur vandeonrrrekking kunnen oplopen
rotzo'nvijfrotrienprocent.Deconclusieis
dan ookdatvoorditspecifiekegevalin
Deventereenberekeningmet dichtheidsverschillen nietnodigis.
Belangrijk omteweten isinwelkegevallenwélmetdichtheidsverschillen gerekend
moet worden.Omdaar 'gevoel'voor te krijgen,zijn met het modeleenaantalscenarioberekeningen uirgevoerd met veelhogere
chloridegehalten endusookgrotere dichtheidsverschillen.Zobedragen bij
chloridegehalten dieeenfactor 4hogerliggendan indeuirgangssituatie,deberekende
verschillen tussen'zoet'en'zout'meer dan
rienprocent.Indiegevallenzouweleen
berekeningmet dichtheidsverschillen
moetenworden uitgevoerd.Zulke situaties
methogerechloridegehalten zijn inNederland,zekerindenabije toekomst,zeergoed
denkbaar.

Verklaringvandeberekendeverschillen.Bijdeberekeningmetdichtheid(MT3DENSE)wordtinde
pompputPP7eenlagerenindewaarnemingsputWPeenliqgcrchloridegchalte^evondendanmetde
berekeningenzonderdichtheid.

Berekening zonder dichtheid
Berekening met dichtheid
Uitgangssituatie

Quick scan
Metdeuitkomsten vandezerekenexercitiewordteenquickscangemaakt,dieop
basisvanenkeleeenvoudige kentallen van
dewinplaats,waaronder chloridegehalten in
deondergrond, het welofniet toepassen van
'zoute'modellen bepaald.Zozalhet bijvoorbeeld noodzakelijk zijn een'zout'model te
gebruiken bijchloridegehalr.esdiehogerliggendan 1000mg/l.Ç
JanWillem Kooiman
(KiwaWater Research)
Voormeerinformatie:(030)60696&3.

ACTUALITEIT

WL/Delft Hydraulics
bestudeert
zoutindringing
Panamakanaal
WL/Dclft HydraulicsheeftvanAutoridaddel
Canalde?anama opdrachtgekre^cnomeen
studieuittevoerennaardezourindrinaingdoor
desluizenvanhetFanamakanaal.
InPanamawordt opdir moment
gewerkt aanplannen omdecapaciteitvan
het kanaaltevergrotenzodatookzeergrote
schepen kunnen passeren.Onderdeelvan
dezeplannen isomnieuwe,veelgroteresluizennaastdebestaande sluizen tebouwen en
omdevaatgeul teverbredenenteverdiepen.
Doordegroteresluisdeuren zalmeerzoet
waterverlorengaan.Bovendien kanbij het
openen vandedeuren vandesluizen zout
water indeschutkolk komen.Dit zoute
water wordr dansteedsverder het kanaalin
getransporteerd. Opdit moment isvanernstigeverziltinggeensprake,maardePanameseauroriteiten makenzichwelzorgen
overdetoekomst alsdenieuwe,groteresluizeningebruik zijn.Omhet zoetwaterverlies
tebeperken wordenernaast nieuwe sluizen
ookspaarbekkens gebouwd.
Omeenbeeld rekrijgen vandehuidige
zoutindringings-situatie wordthet schutprocesdoorWLgeanalyseerd.Daarna wordt
eensimulatiemodel gebouwd opbasisvan
dehuidigegegevens.Ditmodelkan meteen
wordengebruikt omvoorspellingen vande
zourindringing met denieuwesluizen te
doen.Daarbij komen verschillende sluisvarianten aandeorde.Destudieloopt tot
augustus volgendjaar. %
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