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eenzekerematevanonbetrouwbaarheiden
zijn slechtsrepresentatiefvooreenbeperkt
gebied.Bijdemodelschematisatie ende
analysevandemodeluitkomsten dienthiermeerekeningtewordengehouden.
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Deconcentratiesstofwelkemeteenstoftransportmodcl berekend wordenoppuntniveau,hebben
vaakcengenuge betrouwbaarheid enzijn ooknietaltijd relevant voordebeleidsmatigebeoordeling
vandemodelresultaten. Inditartikel wordtdaarom ecubruikbaarenrelatie/simpel alternatief
beschreven,waarbijgebruik wordtgemaakt van 'ajgeleidegrootheden'. Voorbeelden hiervanzijnhet
oppervlak vandeverontreiniging endeaanwezigevrachtaanverontreiniging. Ajgeleidegrootheden
zijn niindergevocligvoorlokalehetcrogemteitcn.gcveiieengoede indrukvande(gemiddelde]
verspreiding enomvang vandeverontreiniging e'nmakeneengoedeafwcßinß mogelijk tussen de
doorgerekende modelvarianten.Detoepassing vanajgeleidegrootheden zalaande hand van een
uitgevoerd onderzoekworden toegelicht.
Bijhydrologischenmilieukundig onderzoekwordtreedstientallenjaren gebruik
gemaakt vannumerieke grondwaterstromingsmodellen.Dooreencombinatievan
voortschrijdende kennisophetgebiedvan
stofgedrag, biologische afbraak, een gewijzigde
vraagstellingensnelgroeiende computercapaciteitwordenderesultatenvaneengrondwatermodelsteedsfrequenter gekoppeldaan
eenstoftransportmodel. Metzo'n modelkan
deverplaatsingvaneen(verontreinigende) stof
indebodemwordengesimuleerd.Daarbijkan,
afhankelijk vandemodelcode,heteffect van
transportprocessen alsdispersie, afbraak,
dichtheidsstroming, complexvorming en/of
adsorptieworden meegenomen.
Deuitkomstvaneennumeriekstoftransportmodel bestaatuiteenberekendestofconcentratiepermodelcelengeselecteerde tijdstap.Inde praktijk blijkt echterdatdezeberekende(punt)concentraties veelaleengeringe
betrouwbaarheid hebben.Deoorzaakhiervan
zitdoorgaansindebeperkteovereenkomst
tussendeheterogeneveldsituatieendehomogeneenvlakdekkendeparametersvanhetstoftransportmodel.Ineenaantalgevallenzijnde
berekendeconcentraties (oppuntniveau)
bovendienmeteensrelevantvoordebeoordelingvandemodelresultaten.
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Heterogene veldsituatie
Deomvangendesnelheid vanhet
transport vaneenbepaaldestofwordtbepaald
dooreengrootaantal bodemeigenschappen.
Enkelehiervanzijndezuurgraad, doorlaatfactor, concentratieaan electronenacceptoren,
bodemtemperatuur, gehalteorganischekoolstof,lutumgehalteendeaanwezigheid van
overigeopgelosteengeadsorbeerde stoffen.
Ominzicht tekrijgen indezebodemeigenschappen wordtindepraktijk overwegend
gebruikgemaakt vanlokalepunt- oflijnwaarnemingen zoalsboringen, sonderingen,
peilbuismetingen enanalysesvanbodem-en
grondwatermonsters.
Gebleken isechterdatdebodem meestal
eensterkheterogeen karakter vertoond:opeen
afstand vanenkele(deci)meterskanersprake
zijnvangeheelandere bodemeigenschappen''!.
Hierdoor kunnen deop punt/lijn-niveau
waargenomen bodemeigenschappen ende
waargenomenconcentratiesaanverontreinigingingrondengrondwater nietper definitie
representatiefwordenverondersteld voorhun
directeomgeving.Daarnaast kanookde
monsternameenanalysefouten veroorzaken
waarvandeomvangingrotemateonzekeriss).
Waargenomen bodemeigenschappen enstofconcentratieswordendusgekenmerktdoor

Modelschematisatie
Afhankelijk vandecomplexiteit vande
optredendebodemprocessen moeteenstoftransportmodel worden 'gevoed'meteen
grootaantalinvoerparameters (onderandere
bodemeigenschappen).Bijeenheterogene
bodem ishetechter,medeinverband metde
hogekosten,praktischgezienniet mogelijk
omvanhetgehelemodelgebied exactewaardenvooralleinvoerparameters tebepalen.In
depraktijk blijkt danookdatdebenodigde
dataveelalslechtsinbeperktemateaanwezig
zijn.Alsbijdemodelleringgeengebruik
wordtgemaakt vaneen(tijdrovende) stochastischetechniekzaléénenander resulterenin
eenhomogeneenvlakdekkende modelinvoer.
Omdezeredenmagvaneen stoftransportmodeloppuntniveau veelalgeen betrouwbare
voorspellingvandeberekende stofconcentratiesworden verwacht.
Bovenstaande kaneenvoudigworden
aangetoond middels stoftransportberekeningen,waarbij dehuidigesituatie wordt
gekalibreerd enhetmoment vanontstaanvan
deverontreiniging alsstartpunt vandemodelberekeningisgehanteerd.Voorbepalingvan
hetkalibratieresultaat wordtdaarbij doorgaansgekeken naardeverschillentussen
gemeten enberekendeconcentraties.Geletop
debeperkteovereenkomst tussendeheterogeneveldsituatieendehomogenemodelschematisatiezalditindemeestegevalleneen
grotebandbreedteenslechtseenmatige fit
opleveren(afbeelding i).
Indezesituatiesishetdaarombeterom
gebruik remakenvan'afgeleide grootheden'
waarbij random afwijkingen (meetfouten,
lokaleheterogeniteiten en toevalstreffers)
worden 'weggemiddeld'.Voorbeeldenvan
'afgeleide grootheden'zijn hetpluimoppervlak,deaanwezigestofvracht ofdelengtevan
deverontreimgingspluim.Doordatdezeafgeleidegroothedenzijngebaseerd opeenmiddelingvandewaargenomen concentraties,
hebbenzeoverwegend eengroterebetrouwbaarheiddanelkeafzonderlijke stofconcentratie')(bijbeschikbaarheid vanvoldoende
metingen).Bovendien,enditiswellichthet
meestbelangrijk, kunnendeafgeleide groothedenveelaldirectvertaaldengekoppeld
worden aangestelde saneringsdoelstellingen
(afbeelding 1). Hieropwordt bijhetuitgewerktepraktijkvoorbeeld nader ingegaan.

PLATFORM

Modelschematisatie

Heterogeneveldsituatie

Saneringsdoelstelling
ç Grontmij

Afo.

Schematischeweergavevan het indit artikel beschrevenprincipe.

Praktijkvoorbeeld
Het gebruik van afgeleide grootheden,
gekoppeld aan saneringsdoelstellingen, is
recent toegepast bij de modellering van de
verspreiding nabij de NS-locatie 'Vetgasfabriek
Amersfoort''*). Het betreft een grondwaterverontreiniging van overwegend BTEX(benzeen,
tolueen, ethylbenzeen en xylenen) en naftaleen in zowel het eerste als het tweede watervoerende pakket. In het eerste watervoerende
pakket issprake van een overwegend noordoostelijke grondwaterstroming. Typerend voor
de locatie isechter het uitwiggen van de scheidende Eemklei-laag tussen beide watervoerend
pakketten in het zuidwestelijk deelvan de
locatie (afbeelding 4).Dit resulteert voor het
eerste watervoerend pakket in een waterscheiding ter plaatse van het brongebied. Hierdoor
vindt in zuidwestelijke richting tevens direct
verspreiding plaats naar het onderliggende
pakket ten gevolge van het ontbreken van de
Eemklei.In het tweede watervoerend pakket
verspreidt de verontreiniging zich momenteel
meer naar het noorden.

overleg tussen de direct betrokkenen (bevoegd
gezag,ministerie van VROM,gemeente,
omwonenden en NSVastgoed).Voor elke saneringsvariant moet antwoord gegeven worden

op de volgende vragen: hoeveel vrachtverwijdering (kg)en emissiereductie vanuit de
bron treedt op (kg/jaar), hoeveel schoon
bodemvolume wordt gecreëerd (ha) en wordt
een 'stand-still' situatie bereikt met betrekking tot deomvang van de verontreiniging
(pluimoppervlak)?
Demogelijke saneringsdoelstellingen
hebben dus niet zozeer betrekking op de berekende concentratie op een bepaalde locatie en
op eenzeker tijdstip als welop de afgeleiden
daarvan (ontwikkeling van vracht en oppervlak in de tijd). Om de vier bovenstaande
vragen te kunnen beantwoorden is allereerst
een grondwaterstromingsmodel opgezet met
behulp van MODFLOW.Vervolgens isvoor
zowel benzeen als naftaleen met behulp van
RT3Deen stoftransportmodel gemaakt. Voor
het opzetten van de modellen en aansturing
van bovenstaande programma's is gebruik
gemaakt van degrafische schil GMS1).Met
behulp van de twee verspreidingsmodellen
zijn de beschouwde saneringsvarianten doorgerekend, waarbij per variant de modelresultaten zijn beoordeeld op de criteria vrachtverwijdering, emissiereductie, schoon bodemvolume
en pluimoppervlak. Mede op basis van deze
beoordeling zijn weer nieuwe saneringsvarianten ontwikkeld, doorgerekend en beoordeeld.
Het voorbeeld m dit artikel handelt over
de stofnaftaleen. Het verontreinigde oppervlak met concentraties boven de interventiewaarde bedraagt voor deze stofin het eerste en
tweede watervoerend pakket respectievelijk

OmgevingNS-srationAmersfoort(foto:StudioHoning bvj.

Vanuir het beleidskader zijn voor de locatieVetgasfabriek door het kernteam (Stichting
Bodemsanering NSsamen met enkele adviesbureaus) enkele mogelijke saneringsdoelen
ontwikkeld. Dit gebeurde tijdens intensief
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verantwoordewijze kunnen wordenberekend
metdebeschikbareveldgegevens.
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Ontwikkeling u\ de tijd van een afgeleide grootheid (opgeloste vracht) voor verschillende saneringsvarianten.

12en7,5ha.Deopgelostevracht(gebaseerdop
vrachtberekeningen)2;betreft voorheteerste
entweedewatervoerendpakket respectievelijk
circa 1.350en 150kg.Deemissievan naftaleen
uithetbrongebied isgebaseerdopdezelfde
vrachtberekeningenbedraagtcirca 120
kg/jaar.
Voordeuitvoeringvan(voorspellende)
sroftransportberekeningen ishetvanbelang
omineersteinstantiehetontstaanvande
momenteel aanwezige verontreinigingspluim
zogoedmogelijk teverklaren.Omdezereden
isallereersteenbasismodelvoorhetstoftransportopgezetvoordeperiode1950-2000.
Metditmodeliseengevoeligheidsanalyse
uitgevoerd dieaangeeft inwelkemateonzekerheden indemodelinvoerdoorwerken inde
berekendemodeluitkomsten (vracht,pluimoppervlakenbronemissie).Vervolgensishet
modelgekalibreerd.Hierbij is,overeenkomstigdemogelijke saneringsdoelstellingen,
gestreefd naareenoptimaleovereenkomst
tussendegemetenenberekende afgeleide
grootheden (vracht,pluimoppervlak enbronemissie)voorhetjaar2000.
Uiteindelijkzijnvoorzevensaneringsvarianten voorspellendeberekeningenuitgevoerdvoordeperiode2000-2030. Eenvoorbeeld
vanderesultaten istezieninafbeelding 3.
Hieruit blijkt datmetbehulpvan afgeleide
grootheden deeffecren vanverschillendesaneringsvariantengoedmetelkaar kunnen
wordenvergeleken.Bijdevertalingvandemet
RT3Dberekendestofconcentraties permodelcelenpertijdstap (afbeelding 4)naar afgeleide
grootheden isgebruikgemaakt vanhet
programma CONvert.

Conclusies en aanbevelingen
Lokaalgemeten concentratieszijn veelal
sterkafhankelijk vanlokaleheterogeniteiten
lö
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waarovermeestalonvoldoende(veld)metingenbekendzijn.Inverband hiermeezullen
bijeenstoftransportmodellering deberekende
puntconcentraties veelaleengeringe
betrouwbaarheid hebben.Deindit artikel
gepresenteerdeafgeleidegrootheden zijn
mindergevoeligvoorlokalehererogeniteiten,
geveneengoedeindruk vande(gemiddelde)
verspreidingenomvangvandeverontreinigingenzijn veelalbeter toepasbaar voorrelevantebeleidskeuzes.

Inenkelegevallenzalsprakezijn vaneen
relatiefhomogeneveldsituatiemetbekende
bodemeigenschappen, grondwaterstroming,
verontreinigingsbron etc.Indezegevallenkan
eengoedeovereenkomstgerealiseerd worden
tussendeveldsituatieendemodelschematisatie.Indatgevalheeft hetgebruik van afgeleide
groothedenmogelijk mindervoordelen.Daarnaastzijn afgeleide grootheden niettoepasbaarindiendesaneringsdoelstelling betrekkingheeft opeentebereikenconcentratieniveaunabijeenlokaalbeschermdobject.In
dezesituaties wordtjuist welgekekennaarde
modelmatigevoorspellingvaneen stofconcentratieopeenbepaaldelocatie.
Zekerinhetgevalvanheterogenebodemeigenschappen dientdanwelterdegerekening
gehouden tewordenmetdegeldendeonzekerheden.
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