MODISCO:geautomatiseerde ontwerpmethode voor monitoringsystemen rond (verontreinigde) lokaties

Ontwerpmethode monitoringsystemen
In het kader van de 1RS en BSB-operatie
en het bodembeschermingsbeleid in het
algemeen worden monitoringsystemen
ontworpen en ingericht [Canter Cremers
etai, 1993].Monitoringsystemen werden
in het verleden ontworpen op basis van
beschikbaar budget en 'gezond verstand'.
In dit artikel wordt een geautomatiseerde
en daardoor systematische en
reproduceerbare ontwerpmethode voor
monitoringsystemen beschreven.

Samenvatting
In het kader van de IBS'en BSB 2 -operatie worden monitoringsystemen opgezet
rond (potentieel) verontreinigde lokaties. In het verleden werden dergelijke
monitoringsystemen veelal ontworpen op basis van beschikbaar budget en
'gezond verstand'. De in dit artikel beschreven ontwerpmethode biedt een
gestandaardiseerde aanpak voor het ontwerpen van monitoringsystemen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de inzichten in de lokale geohydrologische omstandigheden, het emissieproces en stoftransportprocessen. De ontwerpmethode leidt tot
een ontwerp van een monitoringsysteem met een gekwantificeerde betrouwbaarheid. IWACO heeft de ontwerpmethode geautomatiseerd in de vorm van het
Monitoring Design Information System MODISCO. De ontwerpmethode en de
werking van MODISCO komen in dit artikel aan de orde.
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De ontwerpmethode is ontstaan uit een
behoefte aan een objectieve en gestandaardiseerde methode voor het ontwerpen
van monitoringsystemen rond bedrijfsterreinen en stortplaatsen. Hen
monitoringsysteem bestaat uit een aantal
peilbuizen (monitoringdichtheid) met
filters op verschillende diepten, die met
een zekere frequentie worden bemonsterd
en geanalyseerd (monitoringfrequentie).
Het doel van een monitoringsysteem is
het signaleren van ontoelaatbare verontreinigingen in het grondwater om tijdig
maatregelen te kunnen nemen.
De ontwerpmethode is gebaseerd op het
simuleren van de verspreiding van
potentiële en actuele verontreiniging van
bijvoorbeeld een bedrijfsterrein naar de
omgeving. De werking van een
monitoringsysteem wordt getoetst door te
bepalen of de verontreinigingen door één
of meer van de monitoringpunten (peilbuizen) wordt gedetecteerd. Het
toetsingscriterium is de trefkans van het
monitoringsysteem. De trefkans wordt
berekend als de kans dat een verontreiniging die op een willekeurige plaats
ontstaat, wordt gesignaleerd in één of
meer van de monitoringpunten.
De in dit artikel beschreven ontwerpmethode is geautomatiseerd in de vorm
van MODISCO, het Monitoring Design
Information System IWACO. MODISCO
is gebaseerd op het Geografisch
Informatie Systeem (GIS) ARC/INFO en
is werkzaam op een PC. De werking van
MODISCO en de in- en uitvoer zijn
beschreven in een handleiding [IWACO,
1992]. Door de ontwerpmethode te
automatiseren is het ontwerp reproduceerbaar en vergelijkbaar met andere
ontwerpen voor de desbetreffende lokatie
(bijvoorbeeld met andere verontreinigingen).

Interimwet Bodemsanering (1983)

' Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen (19881

Allereerst zal een aantal uitgangspunten
van MODISCO ter sprake komen. Vervolgens worden de bewerkingen die door
MODISCO worden uitgevoerd
beschreven, gevolgd door de benodigde
invoer- en de uitvoermogelijkheden van
MODISCO. Tot slot wordt een evaluatie
gegeven.
Uitgangspunten MODISCO
Voor de opzet van MODISCO is een
aantal uitgangspunten gehanteerd: de
ontwerpmethode moet toepasbaar zijn in
veel voorkomende verontreinigingsituaties, de methode moet reproduceerbaar zijn en zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn, zodat diverse alternatieven
berekend en vergeleken kunnen worden.
De ontwerpmethode is gebaseerd op het
simuleren van potentiële en actuele
verspreidingsprocessen van verontreinigingen die geëmitteerd worden op
een zekere lokatie en via het grondwater
de monitoringpunten kunnen bereiken.
De ontwerpmethode is schematisch weergegeven in afbeelding 1.
Simulatie transport verontreinigingen
Verontreinigingen kunnen zich diffuus of
vanuit een puntbron verspreiden onder
een stortplaats of bedrijfsterrein. Wanneer
een verontreiniging zich diffuus
verspreidt, zal deze over een groot
oppervlak met een relatief grote trefkans
waargenomen kunnen worden. Hen voorbeeld van een puntbron is een vat,
lekkende leiding of tank gevuld met
benzine of een bestrijdingsmiddel. Zodra
een vat is doorgeroest ontstaat een
lekkage en kan de verontreiniging met de
grondwaterstroming meegevoerd worden.
Het verontreinigingsbeeld van zo'n bron
zal er afgebakend uitzien, mogelijk in een
pluimvorm. Voor het ontwerp van het
monitoringsysteem zullen in het algemeen
de relatief kleine, moeilijk te detecteren
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Afb. 1 - Schematisatie van Je ontwerpmethode voor
monitoringsystemen.

pluimen afkomstig van puntbronnen
maatgevend zijn. Bij de berekeningen van
de pluimen wordt een emissie gesimuleerd van een significante hoeveelheid
verontreiniging, bijvoorbeeld 100 of
160 liter. MODISCO gebruikt de pluimen
voor het toetsen van de trefkans van het
monitoringsysteem. De pluimen hoeven
geen regelmatige vorm ie hebben en
kunnen met een willekeurig stoftransportprogramma worden berekend (bijv. MOC:
[Konikow, 1978 en Goode, 1989] of
[Kinzelbach, 1987].
Gidsstofen signaalwaarde
Voorafgaande aan de MODISCO-berekeningen wordt een gidsstof geselecteerd
waarmee het monitoringsysteem
ontworpen wordt. Deze gidsstof wordt
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Afb. 2 - Schematisath
opzet van een
monitoringnetwerk.

treffers in de monitoringpunten bepaald.
Vervolgens wordt het monitoringnetwerk
geoptimaliseerd aan de hand van trefkansberekeningen.
1. Bepalen statuspluimen en treffers
monitoringpunten
In het emissiegebied wordt een regelmatig
netwerk van emissiepunten gegenereerd
door MODISCO. De dichtheid van de
emissiepunten in het emissiegebied is
door de gebruiker op te geven. Gebieden
met een hoger emissierisico worden gesimuleerd door een hogere emissiepuntendichtheid. Het emissiepunten
netwerk kan per emissiegebied desgewenst geroteerd worden. Langs de
monitoringlijn kan MODISCO op regelmatige afstanden monitoringpunten
genereren. Deze initiële afstand tussen de
monitoringpunten is ook door de
gebruiker in te stellen. Vervolgens wordt
per emissiepunt bepaald in welk geohydrologisch deelgebied het ligt (zie invoer).
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geselecteerd op basis van de volgende
criteria: het algemeen voorkomen op de
lokatie, mobiliteit, toxiciteit, stabiliteit en
detecteerbaarheid. Voor de geselecteerde
gidsstof wordt de signaalwaarde vastgesteld en het verontreinigingsbeeld
berekend. De signaalwaarde wordt gedefinieerd als het concentratieniveau van
een stof waarboven sprake is van een
significante en ontoelaatbare verontreiniging. De signaalwaarde kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan de A-, B- of Cwaarde uit de Leidraad Bodemsanering.
De signaalwaarde bepaald de omvang van
de pluimen, die gebruikt worden door
MODISCO.
Bewerkingen MODISCO
Hen schematisatie van de opzet van een
monitoringsysteem met MODISCO is in
afbeelding 2 gegeven. Vanuit de lokatie
worden pluimen, startend op een groot
aantal emissiepunten in de tijd gevolgd.
Berekend wordt hoe deze zich verplaatsen
vanuit de lokatie. Rondom de lokatie
bevindt zich de monitoringzone, die
begrensd wordt door een monitoringlijn
en een monitoringgrens. De monitoringlijn is de lijn door de monitoringpunten.
Op deze lijn wordt bepaald of'een verontreiniging al dan niet gedetecteerd wordt.
De monitoringgrens is de grens tot waar

verontreiniging toelaatbaar is. Het monitoringsysteem heeft gefaald, als een verontreiniging de monitoringgrens overschrijdt,
terwijl de verontreiniging niet is gedetecteerd door één van de monitoringpunten.
De trefkans van het monitoringsysteem
wordt bepaald door de pluimen te projecteren over de monitoringpunten en de
monitoringzone. De trefkans van een
monitoringsysteem wordt berekend als de
kans dat een verontreiniging die op een
willekeurige plaats ontstaat wordt gesignaleerd in één of meer van de monitoringpunten.
Door de berekeningen voor een groot
aantal situaties (bijv. verschillende verontreinigingen), verschillende ontwerpen van
een monitoringsysteem en een groot
aantal emissiepunten met de daarbij
behorende pluimen uit te voeren, wordt
op basis van trial and error het functioneren van elk alternatief monitoringsysteem getoetst. Vervolgens kan op basis
van het programma van eisen een selectie
worden gemaakt van een (optimaal)
monitoringsysteem.
Het bewerkingsgedeelte van MODISCO
is in twee gedeelten te splitsen. Allereerst
wordt de status van de pluimen en de

De pluim behorende bij dat geohydrologisch deelgebied wordt geprojecteerd op
het emissiepunt en AIODISCO controleert
of de pluim de monitoringgrens en/of -lijn
raakt en of de pluim één of meer
monitoringpunten raakt. Hieruit wordt de
status van de pluim afgeleid (zie afb. 3),
die wordt weggeschreven in een 'status'bestand. Als monitoringpunten geraakt
worden, wordt ook per emissiepuntnummer bijgehouden welke monitoringpuntnummers worden geraakt (in een
'treffer'-bestand). Bovenstaande bewerkingen worden alle binnen ARC/INFO
uitgevoerd.
Afb. 3 - I'erklaring ranJestatus van Jepluimen.
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2. Optimaliserenmonitoringnetwerk aan de
hand van trefkamberekeningen
Het optimaliseren van het monitoringnetwerk wordt uitgevoerd aan de hand
van trefkansberekeningen. Hiertoe is een
routine in FORTRAN geprogrammeerd.
De status- en trefferbestanden die in het
eerste deel van de bewerkingen zijn
gegenereerd, worden gebruikt als uitgangspunt voor het bepalen van de trefkans van het initieel monitoringnetwerk
en voor het optimaliseren van het monitoringnetwerk. Wanneer de monitoringpunten op vaste onderlinge afstand zijn
gegenereerd, zal het initieel monitoringnetwerk zodanig dicht zijn opgezet, dat de
trefkans van dit systeem altijd 100% is. Dit
initieel netwerk wordt geoptimaliseerd
door het aantal monitoringpunten te
verlagen. Tijdens het optimaliseren wordt
eerst een monitoringnetwerk gegenereerd,
waarbij nog juist een trefkans van 100%
wordt gehaald. Dit levert het zogenaamde
basis monitoringnetwerk op. In de praktijk
is een trefkans van 100% vaak niet
(economisch) haalbaar. De betrokken
partijen zullen in veel gevallen een lagere
trefkans accepteren (70 tot 90%). Dit
hangt enerzijds af van de kosten van het
te selecteren systeem en anderzijds van de
restrisico's, als een pluim niet gedetecteerd wordt door het monitoringsysteem.
Het monitoringsysteem dat berekend
wordt met een geaccepteerde trefkans
wordt als het geoptimaliseerde monitoringnetwerk aangeduid. De theoretisch
ontworpen monitoringpunten kunnen op
moeilijk uitvoerbare lokaties liggen (bijv.
in weg of sloot). In de praktijk zal dan een
aantal monitoringpunten verplaatst
moeten worden. Om de invloed van het
verplaatsen van de monitoringpunten op
de trefkans van het gehele monitoringsysteem te bepalen, kan het praktijkontwerp ook doorgerekend worden met
MODISCO. In tabel I zijn de door
TABEL I - Monitoringnetwerken

Type
monitoringnetwerk
initieel
basis
geoptimaliseerd
praktijk

gebied kan een grondwaterstromingsrichting en pluimvorm op worden
gegeven.
De monitoringpunten kunnen op een
vaste afstand gegenereerd worden of
MODISCO rekent met een vooraf
opgegeven netwerk van monitoringpunten, bijvoorbeeld de lokaties van
monitoringpunten van een bestaand
monitoringsysteem. Deze laatste optie kan
ook gebruikt worden om de effecten te
bepalen van het wijzigen van een door
MODISCO bepaald netwerk naar een
praktijknetwerk (zie tabel I).
Gebieden met een verhoogd risico voor
verontreiniging kunnen worden gesimuleerd door een groter aantal emissiepunten te genereren, terwijl in gebieden
met een lager emissierisico (bijv. bedrijfsgebouwen) minder emissiepunten kunnen
worden gegenereerd. MODISCO kan ook
met een door de gebruiker gegenereerd
(onregelmatig) emissiegrid rekenen.
MODISCO is zo opgezet, dat in totaal 99
afzonderlijke berekeningen kunnen
worden uitgevoerd in één batch job.

volgende inventarisatiestappen vooraf
(zie ook afb. 1):
- inventarisatie geohydrologie: grondwaterstromingsrichting en -snelheid,
geochemische en stoftransportparameters;
- inventarisatie verontreinigingen:
gegevens over soort, concentraties en
eigenschappen van de potentiële verontreinigingen; op basis van deze inventarisatie wordt een selectie gemaakt van
één of meer gidsstoffen;
- inventarisatie emissierisico's: gegevens
over ruimtelijke variabiliteit van de
emissierisico's op de lokatie; de ontwerpmethode houdt rekening met deze
verschillen in risico.
In de MODISCO-database (ARC/INFO)
wordt alle basisinformatie opgeslagen, die
benodigd is voor het ontwerpen van een
monitoringnetwerk; waaronder: de
omvang van het gehele emissiegebied, de
ligging van gebieden met verschillend
emissierisico, de dichtheid van de emissiepunten, de rotatiehoek van het emissiepunten netwerk, de lokatie van de monitoringgrens, de lokatie van de monitoringlijn, de onderlinge afstand tussen de
monitoringpunten, de ligging van de
geohydrologische deelgebieden, de grondwaterstromingsrichting en de pluimen
(afb. 2). Fr kunnen verschillende pluimen
worden ingevoerd, in afhankelijkheid van
het soort verontreiniging, de hoeveelheid
en de ouderdom van de verontreiniging.
De pluimen worden berekend met een
stoftransportprogramma (bijv. A100).
De begrenzing, as en startpunt van de
pluimen worden ingevoerd in de database.
De pluimen zijn steeds gekoppeld aan een
bepaald geohydrologisch deelgebied,
aangezien geohydrologische deelgebieden
gedefinieerd zijn als gebieden met een
gelijke grondwaterstromingsrichting en
-snelheid. Het aantal geohydrologische
deelgebieden waarmee gerekend kan
worden is 99. Per geohydrologisch deel-

Uitvoer MODISCO
Alle uitvoer van MODISCO wordt per
berekening weggeschreven naar een
aparte subdirectory. MODISCO kan drie
soorten uitvoer genereren: files, grafieken
en plots. Tijdens een MODISCOberekening worden files gegenereerd
(ASCII) die gegevens bevatten van de
status van elk van de pluimen en door
welke emissiepunten monitoringpunten
zijn getroffen. Ook wordt een file geproduceerd met het aantal monitoringpunten
bij afnemende trefkans.
In een grafiek kan de relatie weergegeven
worden tussen het aantal monitoringpunten en de trefkans, zoals berekend
voor verschillende alternatieven (afb. 4).
Als per monitoringpunt de kosten voor
implementatie (boren en inrichten:
éénmalige kosten) en exploitatie (onder-

MODISCO.

Aantal
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65
31
17
17
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Scenario 1
-Scenario 2
. Scenario 3

100%
100%
80%
82%

/
MODISCO onderscheiden monitoring
netwerken aangegeven met een voorbeeld
van het bijbehorende aantal monitoringpunten en de trefkans.
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Aß. 5 - Voorbeeld van
monitoringnetwerken bij
afnemende trefkans.
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houd, bemonstering- en analysekosten:
jaarlijkse kosten) bekend zijn, kaneen
grafiek gemaakt worden van de kosten
van het monitoringsysteem tegen de trefkans van het monitoringsysteem. Op deze
wijze kunnen de verschillen in kosten
tussen alternatieve monitoringsystemen
eenvoudig zichtbaar worden gemaakt.
Voor het bepalen van de exploitatiekosten
moet de frequentie van bemonstering en
het analysepakket bepaald worden.
Het resultaat van een MODISCO-berekening is een aantal monitoringnetwerken,
waarvan er vier benoemd zijn: het initieel,
basis, geoptimaliseerd en praktijk monitoringnetwerk (zie tabel I).Van deze vielen van tussenliggende monitoringnetwerken kunnen plots gemaakt worden
met ARC/INFO. Door een aantal
netwerken van één MODISCO-berekening naast elkaar te plotten, kan op
eenvoudige wijze inzicht verkregen
worden in de verdeling van de monitoringpunten bij verschillende trefkans
(zie afb. 5).Daarnaast kunnen naar keuze
plots gegenereerd worden met eengeselecteerd ontwerp tezamen metéén
of meer invoerparameters.
Conclusies/evaluatie
De beschreven methode is gebaseerd op
een simulatie van het emissieproces en
het verspreidingsproces van verontreinigingen. Een gevoeligheidsanalyse op
de diverse invoerparameters geeft inzicht
in de betrouwbaarheid van de resultaten.
Zo is de hoeveelheid verontreiniging, die
per emissiepunt toegevoegd wordt, een
belangrijke invoerparameter. Als in plaats
van 100liter bijvoorbeeld 10 liter wordt
gebruikt, dan zal het monitoringnetwerk
veel dichter moeten zijn om dezelfde trefkans te kunnen bereiken.
De ontwerpmethode MODISCO kanals
instrument dienen bij een gestructureerde
en gestandaardiseerde opzet van monitoringsystemen. De ontwerpmethode is
vooral geschikt voor de inrichting van
monitoringsystemen rondom lokaties
zoals stortplaatsen en bedrijfsterreinen,
waarbij sprake is van potentiële punt-

Trsfkons:

c o . 60»

Monitoring

p n t . : 10

bronnen. In het verleden werden monitoringsystemen opgezet op basis van
beschikbaar budget en 'gezond verstand'.
Het belangrijke voordeel van de in dit
artikel beschreven methodiek is dat monitoringsystemen worden ontworpen op een
gestandaardiseerde en reproduceerbare
wijze, met gebruikmaking van de inzichten
in de lokale geohydrologische omstandigheden, stoftransportprocessen en emissieprocessen. Met behulp van de geautomatiseerde ontwerpmethode kunnen in korte
tijd veel alternatieven worden berekend.
Door de systematische aanpak kunnen de
alternatieven op een eenvoudige wijze
onderling vergeleken worden.
De methode is voor het eerst toegepast
voor het ontwerp vanhet monitoringsysteem op de voormalige stortplaats
Coupépolder te Alphen aan den Rijn
[IWACO, 1992]. Daarnaast is de methode
toegepast op twee bedrijfsterreinen in
Zuid-Holland, een stortplaats in Drenthe
en een bedrijfsterrein in Gelderland.
Literatuur
('anter Cremers, I., Hoencamp, T. en Tusveld, M.
1993 i. Uniformering monitoringsystemen voor
(verontreinigde) lokaties Richtlijnen voor strategie,
ontwerp en beheer ZIJÏIgewenst. Bodem 2 ,
pp. 62-64.
Freeze, R. A. etal. (1990). Hydrogcological Decision
Analysis: 1.A framework. Ground Water Vol.28,
No. 5: pp. 738-766.
Freeze, R. A. et al. (1991). Hydrogcological
Decision Analysis: 2.Applications to Ground water
Contamination. Ground Water Vol.29,No.4:
pp. 536-548.
Goode, n . J . and Konikow, L. F. :1989;.
Modification of a method oj characteristics solutetransport model toincorporate decay and equilibriumcontrolled sorption or ion exchange. USGS,
report 89-4030.
IWACO BV 1992 . Onderzoek Monitoring en
Beheersmaatregelen stort Coupépolder Alphen aan den
Rijn. Deelrapportage 4: Ontwerp monitoringsysteem cu
technisch beslismodel.
IWACO BV (1992). Handleiding MODISCO.
Rapport n u m m e r 10.29120.
Kinzelbach, W. 1987i. Sumerische Methoden zur
Modellierung des Transports von Schadstoffen im
Grundwasser, Oldenbourg.
Konikow, L. and Bredehoeli, J, (1978). Computer
model of two-dimensional söhne transport and
dispersion in ground water. USGS, book 7,
chapter C2.

• •

•

Blokdoorlatendheden
• Slot van pagina 684
Desbarats, A.J. i1991). Spatial averaging of
transmissivity. In Bacilli (editor): Proceedings of the
5th Canadian/American conference on hydrogeology:
Parameter identification and estimation for aquifer and
reservoir characterization. National Water Well
Association, Dublin, Ohio, pp. 139-154.
Desbarats, A.J. (1992). Spatial averaging of hydraulic
conductivity in three-dimensional heterogeneous porous
media. Mathematical Geology, 24(3), pp. 249-267.
Gelhar, L.J. and Axness, C. L. 1983:. Threedimensional stochastic analysis of macrodispersion in
aquifers. Water Resources Research, 19( 1!,
pp. 161-180.
G o m e z - H e r n a n d e z , J . J. and (iorelick, S. M. (1989).
liffcctivc groundwater model parameter values:
Influence ofspatial variability ofhydraulic conductivity,
Icakancc and recharge. Water Resources Research,
25)3), pp. 405-419.
Gomez-Hernândez,J.J. and Srivastava, R. M.
:1990 . 1SI\[3D: An ANSI-C three-dimensional
multiple indicator conditional simulation program.
Computers and Geosciences 16(4): 395-440.
Gomez-Hernändez, J.J. (1991). A stochastic
approach tothe simulation of block conductivity fields
conditioned upon data measured at a smaller scale.
Ph.D. thesis, Stanford University, 351 pp.
Gutjahr, A. L., Gelhar, I.., Bakr, A.A.,
MacMillian, J. R. ' 1978.. Stochastic analysis of spatial
variability in subsurface flows. 2. Hvaluation and
application.
Indclman, 1'. 1993 . I'pscahng ofpermeability of
anisotropic heterogeneous formations: 3. Applications.
Water Resources Research, 29)4;, pp. 935-943.
Indclman, 1'. and Dagan, G. 1993):. Upscaliug of
permeability ofanisotropic heterogeneous formations; 2.
General structure and small perturbation analysis.
Water Resources Research, 29)4), pp. 925-933.
Journel, A. G. and Huijbregts, C.J. :1978). Mining
gcostatistics. Academic Press, London.
Journel, A.Cr., Deutsch, C. V.and Desbarats, A.J.
I1986). Power averaging for block effective permeability. SVV. 15128.
King, P. R. :1988). The useof renormalisation for
calculating effective permeability. Transport in porous
media, 4 1 , pp. 37-58.
Matheron, G. (1967). Elements pur une theory des
milieux poreux. Mason et Cie.
Matheron, G. 1984). /.'emergence dela loide Dairy.
Annales des Mines, 5/6, pp. 11-16.
McDonald, M. G. and Harbaugh, A.W. 1988 .
A modular three-dimensional finite-difference ground
•water-flow model, Techniques ofwater resources
invest/gallons oj the USGS.
Rubin, Y.en Gomez-Hernandez, J.J. 1990 .
A stochastic approach to the problem of upscaliug
of conductivity ojdisordered media. Theory and
unconditional simulations. Water Resources
Research, 2 6 4 ) , pp. 691-701.
Russo, D. 1992 . I pscaling of hydraulic conductivity
m palliativ saturated heterogeneous formation. Water
Resources Research, 28(2), pp. 397-409.
Slam, J. M. T. en Zijl, W. (1992). Modelling
permeability m imperfectly layered porous media, II: A
two-dimensional application ojblock-scale permeability.
Mathematical Geology, 24(8), pp. 885-904.
Strack, O. D. I.. (1989). Groundwater mechanics.
Prentice Ilall, New York.
Zijl, W. and Stam,J. M. T. :1992 . Modelling
permeability in imperfectly layered porous media, I:
Derivation oj block-scale permeability tensorfor thin
grid-blocks. Mathematical Geology, 24(8),
pp. 865-883.

• •

•

