Dik freatisch pakket infiltreert niet lekker

Inleiding
Nu de beleidsmatige grenzen aan de groei
van de grondwaterwinning in zicht
beginnen te komen, gaan waterleidingbedrijven steeds vaker op zoek naar
plekken die geschikt zijn voor kunstmatige
infiltratie van oppervlaktewater. Dacht u
- net als de auteur - dat dikke freatische
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Hierin is
kvh = verticale, resp. horizontale
specifieke doorlatendheid van het
pakket (m/dag)
b = breedte van de infiltratiesloot (m)
h = dikte van de watervoerende laag (m)
Het bijbehorende geohydrologische
schema is toegelicht in afbeelding 1. De
weerstand W van de sloot definiëren we
als het slootpeil (in meters, ten opzichte
van de oorspronkelijke grondwaterspiegel) gedeeld door het infiltrerende
debiet per strekkende meter sloot (mVm 1 /
dag). (De strekkende meters lopen
loodrecht op het vlak van tekening).
Afbeelding 2 geeft een grafische voorstel-

Om conforme afbeeldingen te kunnen
toepassen transformeren we naar een
isotroop medium:
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Aß. 2 - Verbandtussen slootweerstand W en
slootbreedte b.

(2)

C= x + iy.Ah/k»

t = exp (-

ling van de formule. Zoals blijkt, hangt de
weerstand af van de verhouding b/h. Dus:
bij een gegeven slootbreedte b neemt de
infiltratieweerstand W toeals de pakketdikte h toeneemt. Een dik pakket infiltreert niet lekker! Een goede specifieke
doorlatendheid is natuurlijk wél gunstig
voor de infiltratie. U kunt dus het best
zoeken naar dunne, grofzandige pakketten.
De fysische verklaring ligt bij nader inzien
voor de hand: Het water moet de grond
in. Hoe dieper het moet, hoe meer weerstand er overwonnen moet worden.
Appendix:
Weerstand van een ondiepe sloot tegen
infiltratie
Afbeelding 3 geeft het rekenschema. Deze
afbeelding stelt een plak grond voor met
een dikte van 1meter, gerekend loodrecht
op het vlak van tekening. We veronder-
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Aß. 4 -Hulpvlak t.

[Verruijt, 1970, p.112]. Met het oog op het
vervolg passen we een lineaire transformatie toe:

t - j (*A + tu)
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waarin

Afb. 3 - Gehanteerd rekenschema.
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[Vermijt, 1970, p77]. We beelden eerstÇ
af op een hulpvlak, het boven-halfvlak t
(zie afb. 4):

Aß. 1- Geohydrologisch schema.
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We gaan er vanuit dat de lezer op de
hoogte is van de techniek van de conforme
afbeeldingen, of althans iemand kan raadplegen die deze techniek beheerst.
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lagen vanzelfsprekend de beste perspectieven bieden? Denk dan nog eens. De
hydraulische weerstand van infiltratiesloten neemt namelijk niet af, maar toemet
de dikte van het freatische pakket. Dit
merkwaardige feit kwam boven tijdens
een onderzoek naar infiltratiemogelijkheden in Twente, dat Kiwa in opdracht
van de WMO uitvoert.
Formule
We presenteren eerst ons resultaat. Het
interessante deel van dit artikel is de
appendix, waarin we de volgende formule
afleiden voor de hydraulische weerstand
van een ondiepe infiltratiesloot:

stellen dat de sloot ondiep is. Rechts
wordt per tijdseenheid een hoeveelheid
water Q onttrokken (mVm'/d), die
volledig door infiltratie gecompenseerd
wordt. Op grote afstand links heerst nog
het oorspronkelijke grondwaterpeil. Dit
peil kiezen we als referentieniveau. We
beschouwen in eerste instantie de stijghoogte langs AB. (Die mag natuurlijk niet
groter worden dan de dikte van de onverzadigde zone vóór infiltratie).

Samenvatting
Tijdens een onderzoek naar gunstige
plaatsen voor kunstmatige infiltratie
via sloten kwam naar voren dat de
infiltratieweerstand van een sloot
toeneemt met de dikte van de freatische watervoerende laag. Dunne,
grove freatische lagen blijken in
principe de beste perspectieven te
bieden.
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waarmee tenslotte uit (10) volgt:
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De betekenis van de symbolen is als volgt:
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Hierdoor komt A in T= 1en B in r = - 1
terecht (afb. 5).
Uitwerking geeft

sinha
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+ coth a

'P.\\i= P e 'l m de infiltratiesloot, gerekend
ten opzichte van de oorspronkelijke
grondwaterspiegel (m)
Q = infiltrerende volumestroom
(mVm'/dag)
b = slootbreedte (m)
h = pakketdikte (m)
kh = horizontale specifieke
doorlatendheid (m/dag)
kv = verticale specifieke
doorlatendheid (m/dag)
Door de slootweerstand te definiëren als

w

w=
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vinden we uit (12) de formule die in het
hoofdartikel gepresenteerd werd.
Literatuur
Verruijt, A., (1970) Theory ofGroundwaterFlow.
Macmillan, London

Aß. 6- ComplexepotentiaalQ

Beschouw nu het complexe potentiaalvlak
Q = <p + \yj (aft. 6). Dit vlak beelden we
eveneens af op r, en wel met behulp van
de transformatie van Schwartz-Christoffel
[Vermijt, 1970, p.105]:
di

Q - çsAB= M i -

+ N:

(7)

i M arcsinr + N
waarin ^ Ali de vooralsnog onbekende
stijghoogte in de sloot is.M en N zijn
constanten, die opgelost kunnen worden
uit de voorwaarden
Û A - <PAB = 0; T A = 1
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Na invullen in (7) blijkt dat
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Om ç?Au te vinden merken we op dat
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WOB en TWM samen in
Verbruikers Informatie
Systemen
NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant (WOB) en NV Tilburgsche
Waterleiding-Maatschappij (TWM) gaan
nauw samenwerken op het terrein van
Verbruikers Informatie Systemen.
Na een intensieve voorbereidingstijd is
TVIS, het Tilburgs Verbruikers Informatie Systeem sinds 1januari 1995
operationeel. Het systeem is gebaseerd op
het Verbruikers Informatie Systeem van
de WOB, maar aangepast aan de eigen
eisen en wensen van de TWM.
De TWM heeft juist het WOB-systeem
gekozen vanwege de uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van meelifters via de
waternota (verontreinigingsheffing en
ingezetenenomslag van het waterschap en
de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing
van gemeenten) en de langdurige know
how die de WOB hierin verworven heeft.
Partijen hebben de intentie uitgesproken
zich in de toekomst actiefin te zetten om
de Verbruikers Informatie Systemen van
beide bedrijven te harmoniseren. Waar
nodig en gewenst zullen deze verder

ontwikkeld worden naar de nieuwste
inzichten ten aanzien van klantencommunicatie. Tevens zal het gebruik van
elektronische informatie-overdracht
tussen klant en bedrijf hierbij aandacht
krijgen.
TVIS zal voorlopig opereren op het
computersysteem van de WOB, met een
directe lijnverbinding naar de TWM. Alle
mutaties in het bestand van TVIS worden
door de TWM zelf verricht. Dit geldt
eveneens voor de mutaties die worden
aangebracht door instanties die meeliften
op de waternota van de TWM. Deze
mutaties dienen echter eerst door de
T W M geaccordeerd te worden, voordat
deze definitief in het TVIS worden opgenomen. De verantwoording van de
juistheid en compleetheid van het bestand
blijft daarmee bij de TWM zelf.
(Persbericht TWM)

WMN wijzigt
organisatiestructuur
Per 1februari jl. is de nieuwe organisatiestructuur van NV Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland (WMN) van kracht
geworden.
Het hoofdproces van het bedrijf vormt het
uitgangspunt van de nieuwe organisatiestructuur. Het bedrijfis in de hoofdsectoren Produktie, Distributie en
Verkoop opgedeeld, die door een aantal
stafdiensten worden ondersteund.
Vlet de nieuwe structuur kan WMN
flexibel inspelen op ontwikkelingen in de
maatschappij en tevens de produktie en
levering van drinkwater veilig stellen.
Grote waarde wordt gehecht aan het
klant-leveranciersmodel, korte communicatielijnen en duidelijke verantwoordelijkheden. De reorganisatie zal niet leiden tot
verlies van banen. (Persbericht WMN)
Nieuwe organisatiestructuur W M N
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