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Geoflo:eeninstrumentvoorde
in-situmetingvanderichting
éngroottevande
grondwaterstroming
D R S . PIETER G R O E N E W O U D , MATEBOER M I L I E U T E C H N I E K B.V.

IndeVerenigdeStaten wordtsederthet middenvande jaren tachtig in/litersvanpeilbuizende
richting e'ngroottcvandegrondwaterstrominggemeten.Dezemetingenworden uitgevoerd methet
Geo/Io-instrument.Sinds ruim tweejaar heeft Mateboermilieutechniekdit instrument ingebruik.
Indit artikel komtdewerking,demeetpocedure,deijking endekosten aan bod.Ookwordenenige
meetresultatengepresenteerd enuitgelegd.
Het Geoflo-instrument: werking,
meetprocedure, ijking en kosten
Hetcentraleonderdeel vanhetGeofloinstrument isdeGeoflo-sonde,ziefig.i.Deze
bevateencentralepinvanenigecentimeters
lengte,diedoortoevoervanstroomheetkan
worden.Rondomdezepinbevindenzich4of8
(alnaargelangdeuitvoering) warmtegevoeligethermistors.Vóórdatdemetingplaatsvindtwordtdesondeindepeilbuisterhoogte
vanhetfilteropgehangen d.m.v.stangen.De
hittediebijdestroomelectrode gegenereerd
wordt,dissipeert richting thermistors.Indien
ergeengrondwaterstroming iszaldezedissipatieradiaalsymmetrisch zijn,enzalbijde4
of8 thermistorseenzelfde temperatuurverloop
wordengemeten.Bijgrondwaterbewegingzal
het front vandezichverplaatsende warmregolfnetalseerdercirkelvormigzijn, maarzal
hetpunt waarogenschijnlijk dehirtepuls
plaatsvond grondwaterstroomafwaarts
verplaatstzijn t.o.v.dewerkelijke plek.Dit

%

betekentdatbijdetweepaargewijs tegenover
elkaargelegen thermistors,diezichrespectievelijk hetmeeststroomafwaarts enstroomopwaartsbevinden,dehoogste respectievelijk
laagstetemperatuur wordengemeten.Op
grond vandeoriëntatievandezetweeelectrodenwordtderichtingvandegrondwaterstromingbepaald.Hetverschilin temperatuurgeeft degroottevandegrondwaterstroming.
Demeetprocedure omvatmetinginduplo,
d.w.z.metingen meteenonderlingverschilin
oriëntatievandemeetsondevan r8ograden.
Deduplo-metingwordtuitgevoerd omhet
eventueelnietperfect centraalstaanvande
warmte-emittor enthermistors recompenseren.Ookwordthiermeeverderesystematische
instrumentele biasuitdemetingen gefilterd.
DemetingmetdeGeoflo-sonde wordtuitgevoerdin2-inchpeilbuizen en filters.
Ijking moetplaatsvinden voordatde
verschillendesoortenfiltersinde praktijk
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kunnen wordengebruikt.Dezeeenmalige
ijking vindtplaatsineen 'flow-chamber'
waar,inhetbereikvandeverwachtegrondwaterstroming,eenbekendegrondwaterstromingkanwordenaangebracht.De flowchamber isgevuldmetmateriaaldatzoveel
mogelijk overeenkomt methetgeenopde
lokatiewordtaangetroffen, enmetwater.
Eensegment vanhetinhetveldgebruikte
filter wordtcentraalgeplaatst inde flowchamber.Vooreenaantalingestelde grondwaterstromingen wordtde instrument
respons bepaald.Uitdelineairerelatie tussen
beidekandegevoeligheidsfactor vanhet
instrument bepaaldworden.Alsdemetde
Geoflo-sonde gemeten 'grondwater'stromingsrichting ookovereenkomt metdelengterichtingvandeflow-chamber(=stromingsrichtingwater)kangeconcludeerd wordendat
hetfiltergeschiktisvoor Geoflo-metingen.
Depraktijk heeft uitgewezendatvertikaal
geperforeerdefiltersofanderszinsfiltersmet
blindegedeeltenmindergeschiktzijn.Inhet
algemeenblijken 'continuous wrapped' filters
hetmeestgeschikttezijn.Perdagkunnencirca
5peilbuizen(ongeveer8 meterdiep)gemeten
worden,kostenf1950,-exclusiefrapportage.De
maximaledieptewaaropgemetenkanworden
iscirca 150meterbenedenhetmaaiveld,danis
slechtséénbepalingperdagmogelijk.
Voorbeeld Bilthoven bodemsaneringslokatie
Sindsruim tweejaarpastMateboer
Milieutechniek hetGeoflo-instrument toeop
haarbodemsaneringslokaties inNederland
(inmiddelsookinDuitsland).Voordetoegepastebodemsaneringstechniek (C-Sparge,airspargingmetmicroporeusefilters)isde
aanwezigheidvanrecirculatievangrondwater
ronddeC-Sparge-bronnenzeeressentieel.
Dezerecirculatiewordtd.m.v.metingen met
hetgeoflo-instrument aangetoond.OpdeBilthoven-lokatie(ziefiguur 2) isdenatuurlijkegrondwaterstroming west-noord-west.Rond
deC-Sparge-bronTWontstaatdoordespecifieke lay-outvandebronendetoegepaste
sparge-techniekeen'doughnut'achtigegrondwaterstrommgscel.Althans,mdiendeaardvan
delithologischeopbouwdit nietverhinderd.
Inmonitoring-peilbuisA(filter9.4-11.4mmv)zoudevandebronafgerichte takvande
circulatieaangetroffen moetenworden(dus
noordoost-waarts)eninpeilbuisB(filter 13 15m-mv)denaardebrontoegerichtetak.
DemethetGeoflo-instrument gemeten
grondwaterstroming, circa10dagennastart
vandeC-Sparge-bron,wijst inderdaad opde
aanwezigheidvan zo'ncirculatie.
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Voorbeeld Utrechtse Heuvelrug
OpdezelokatieindegemeenteLeusden
(ziefiguur3) isinherondiepefiltervaneen
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zestal peilbuizen de grondwaterstroming
gemeten in deperiode april tot december 1997.
Eéndiep filter isgemeten, namelijk in peilbuis
B1003:filter 110-115 m -mv.De bestaande
ideeën m.b.t.degrondwatetstroming op de
lokatièzijn gebaseerd opeen ïntetpolatie van
Olga/TNO-peilbuisgegevens.Dedichtstbijzijnde peilbuizen bevinden zich op 2,5kilometer ten westen,respectievelijk4 kilometer ten
oosten en zuidoosten van delokatie.Deze
interpolatie wijst opeen noordelijke tot noordoostelijke afstroming. Demeetresultaten geven
aandat metingen in een driedaagse periode bij
één put fnr. 416)reproduceerbaar zijn binnen
circa 15graden en 0,07m/dag, en wijzen opeen
west-noordwestwaartse afstroming met een
snelheid van citca0,24m/dag (303 graden-0,24).
Metingen in één filter overeen tijdsopname van augustus tot en met december,
bijvoorbeeld in peilbuis 412,duiden op een
fluctuerende grondwatersttomingssnelheid
(namelijk van 0,30tot 0,47metet pet dag)en
een fluctuerende stromingsrichting (van323
graden NW-35graden NNO).Ofschoon reproduceerbaarheid van metingen enig vertrouwen
geeft wat betreft het resultaat, ishet verschil
tussen de inschatting van de stromingsrichting
opgrond vande isohypsenkaart en de met
Geoflo gevonden richting (60tot90gtaden
verschil) opmerkelijk. Vermoedelijk is het
onjuist om degrondwaterstroming net onder
het freatisch vlakopde lokatie in te schatten op
grond van degradiënt van een regionale
isohypsenkaart.Temeer omdat in het onderhavigegevalde isohypsenkaart gebaseerd isop
peilendieeenjaargemiddelde betreffen (1985).
Datgrondwaterstanden fluctueren iseen
gegeven,dat derichting van grondwatet24
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stroming opéén lokatiegedurende eenjaar
overeenbereikvan70
Fy. 3.
tot80graden kan fluctueren (peilbuis412)
ligt mindet voorde hand.
Discussie
Wekunnen ons weldemechanismen voorstellen dievoor fluctuatie van stromingsrichtingzouden kunnen zotgen, maar beschouwen,
zolijkt het althans,dezegrootheid toch alseen
statischgegeven,en houden ons niet echt bezig
met mogelijke consequenties.Als mechanisme
kan lokaalvariabeleaanvullinggezien worden,
ofeenpopulierenbosdat inhet groeiseizoen
enorm 'dorstig' isen in dewintet geen ofweinig
water vraagt,etc.etc.Een mogelijke conclusieis
dat de3-dimensionalevorm vaneen grondwaterverontreinigingniet alleen,ofslechts in
geringe mate,veroorzaakt isdoordispersie,
maar temaken heeft met de fluctuatie vande
grondwaterstromingsrichting. Een literatuutverkenning n.a.v.degevonden fluctuaties heeft
geleid toteenduidelijke onderbouwing van het
vootkomen vandit soort fluctuaties.
Uiteenrapportage vanhet Buteau ofEconomieGeology(lit. 1),eenstatistischestudie van
sitesmet verontreinigd grondwater inTexas
(USA),kwam naar voren datop 13 procentvande
sitesdevatiatievandegrondwaterstromingsrichting tussende80en 100graden is,en op25
procentvandesitestussende60en 100graden.
Toepassingsgebieden
Dehiergepresenteerde voorbeelden van
toepassingvan het Geoflo-instrument komen
uit debodemsaneringswereld. De toegevoegde
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waaidevoorbijvoorbeeld de drinkwaterindustriein het kadervan devastlegging vande25jaats beschermingszoneisevident.Daat waar
tot nu toedeomvangvandit soortzonesgebaseerd isopmodelmatige berekeningen, kan nu
een effectieve onderbouwing worden gegeven.
Projecten waarbij drinkwater geproduceerd
wordt uit open- ofdiepinfiltratie vanvoorgezuiverd oppervlaktewater, waarbij een minimale
verblijftijd vant>o tot90dagen vereist wordt,
kunnen m.b.t.ditlaatsteaspectbeter ondetbouwd worden.Deverblijftijd tussen infiltratie
en winning kan daadwerkelijk bepaald worden
door opeen voldoendeaantal punten desnelheid vangrondwaterstroming te meten.
Conclusie
Uit de hier gepresentcetde meetresultaten
blijkt de bruikbaarheid van het Geoflo-insttument. Het kan snel inzicht verschaffen in de
aan- ofafwezigheid van grondwatetstromingspatronen die samen zouden moeten
hangen met ingrepen in het hydrologische
systeem. Opgrond van betrekkelijk geringe
inspanningen kan het voorkomen en belang
van een fluctuerende grondwaterstromingsrichting èn grootte aangegeven worden. '

LITERATUUR

'Extent, mass and dutatiou of hydrocarbonPlumes from
Leaking Pcttoleum SoragcTank Sites in Texas'. Geolc
cal Citcnlat^7-i, Buteau ojEconomicGeology1997.

