FLOP- grondwaterstroming, nu ook in drie dimensies

Inleiding
Eenvoudige stroombaanprogrammatuur
wordt binnen de Nederlandse hydrologische wereld algemeen gebruikt.
Bekend geworden is onder andere de
generatie FLOP-programma's uit de jaren
zeventig [Van den Akker, 1976 & 1982] en
de latere versies FLOPZ1 en FFOPZN
voor respectievelijk één laag en meerdere
gekoppelde lagen, met beide een pseudo
3-dimensionaal snelheidsveld [Lieste,
1989; Veling, 1988].
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Zie ook Heij [1988] voor ervaringen met
het gebruik van deze programmatuur voor
onderzoek over de bescherming van
grondwaterwingebieden.
Deze programma's (FLOPZ1 en
FLOPZN) zijn toepasbaar in situaties
waarbij de gebruiker op redelijk snelle
wijze een eerste inzicht wil krijgen in het
verloop van de stroombanen, in het
algemeen van de stroming naar de
winningsmiddelen toe. Fen aantal vereenvoudigende aannamen daarvoor is noodzakelijk, en wel de eis van homogeniteit in
de horizontale richtingen en isotropie in
elk van de beschouwde lagen. Bovendien
wordt aangenomen dat de verticale
variatie in de stijghoogte over de hoogte
van een aquifer een te verwaarlozen
invloed heeft op de resultaten ten opzichte
van de vereiste nauwkeurigheid.
Voor freatische aquifers wordt dit de
Dupuit-aanname genoemd. Deze veronderstellingen hebben gevolgen.
De belangrijkste is wel dat men op deze
wijze impliciet aanneemt dat het filter van
de onttrekking of infiltratie zich uitstrekt
over de volledige hoogte van de desbetreffende aquifer.
Het is een algemeen aanvaard principe
dat deze aanpak redelijk is en in vele
praktische situaties voldoet, zolang men
maar kritisch de modeluitkomsten
beschouwt. In ieder geval zullen deze
benaderingen goed overeenkomen met de
werkelijkheid op enige afstand van de
winningsmiddelen. De woorden 'goed' en
'op enige afstand' in de vorige zin zijn nog
wel iets nader te preciseren, zie Bear
[1972, p. 213-218, p. 363 & 1979, p. 74-82]
of Bear & Vermijt [1985,p. 43-52].
Duidelijk zal zijn dat in die situaties waar
valt te voorzien dat er gebieden zijn met
wel degelijk een sterke verticale gradiënt
in de stijghoogte, de standaard oplos-

Samenvatting
Voor de bepaling van beschermingszones rondom grondwaterwinningen zijn in de
loop der jaren diverse computerprogramma's ontwikkeld. In dit artikel wordt
verslag gedaan van de realisatie van een nieuw grondwaterstromingsprogramma
FLOP3N (FFOw Pattern 3-dimensional N-Layers) dat op het RIVM is
ontwikkeld. Dit programma bepaalt voor een hydrologisch systeem met V b o d e m lagen (aquifers en aquitards worden gelijkelijk behandeld) en een te specificeren
natuurlijke grondwaterstroming met een aantal onttrekkingen en/of infiltraties de
stijghoogte analytisch als functie van de drie plaatscoördinaten. Het snelheidsveld
wordt ook analytisch met behulp van de Wet van Darcy bepaald op grond van
deze stijghoogte. Een belangrijke verbetering ten opzichte van eerdere
programma's is dat het nu mogelijk is onvolkomen filters en anisotropic in elke
laag toe te laten. Dit blijkt ook uit de omschrijving van de voorwaarden waaraan
het hydrologische systeem moet voldoen om FFOP3N te kunnen toepassen:
Stationaire grondwaterstroming;
Pakketten: homogene lagen met een constante dikte, mogelijk anisotroop met
betrekking tot de horizontale en verticale richtingen;
Filters: mogelijk onvolkomen;
Natuurlijke grondwaterstroming bepaald door:
a. Twee parallelle verticale vlakken, waarlangs de stijghoogte in horizontale zin
constant is, maar in verticale zin afhangt van de diepte. De gebruiker moet voor
elke bodemlaag de stijghoogte halverwege opgeven;
b. Zowel aan de boven- als aan de onderkant van het systeem specificatie van
hetzij de stijghoogte hetzij de verticale flux, beide lineair verlopend tussen de twee
parallelle vlakken.
Behalve het berekenen van stroombanen is FLOP3N is het ook mogelijk
stijghoogten te berekenen op een regelmatig grid, hetzij in een horizontaal vlak
(afhankelijk van een op te geven diepte) hetzij in een verticaal vlak (loodrecht op
of parallel met de opgegeven vlakken onder a.). Het is met FLOP3N ook mogelijk
uitvoer te genereren die als invoer nodig is voor het gebruik van een eenvoudige
kwaliteitsmodule gebaseerd op advectief transport, namelijk het programma
FCONC2 [Kovar, 1988].Door de combinatie van deze programma's kunnen
concentratieberekeningen (doorbraakcurves van verontreinigingen) worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld ter bepaling van beschermingszones rondom
grondwaterwinplaatsen. De meerwaarde van FLOP3N komt vooral tot uiting bij
onderzoek naar (kleine) freatische winningen met (sterk) onvolkomen filters.
Het programma FLOP3N is beschikbaar op een Personal Computer met een
80386- & 80387-chip (of 80486-chip), werkend onder het Operating System DOS.

methode daar niet geldig zal zijn. Dit zal
dus speciaal voorkomen in de omgeving
van de winningsmiddelen met een ten
opzichte van de dikte van het pakket sterk
onvolkomen filter. Voor één laag presenteert Bear [1979, p. 349-350] de
analytische oplossing voor de tijdsafhankelijke stijghoogte voor de situatie
bestaande uit een aquifer met een
onvolkomen filter en afgedekt met een
slecht doorlatende laag.
In dit artikel wordt verslag gedaan van de
realisatie van een nieuw computerprogramma FLOP3N (FFOw Pattern
3-dimensional N-Layers) dat bij het
RIVM is ontwikkeld. Dit programma
bepaalt voor een algemeen systeem met
iVbodemlagen (aquifers en aquitards
worden gelijkelijk behandeld) de stijghoogte als functie van de drie plaatscoördinaten. Dit systeem omvat een
natuurlijke grondwaterstroming waar
bovenop een aantal onttrekkingen kan
worden gesupponeerd. De natuurlijke

grondwaterstroming wordt door het
programma bepaald op grond van randvoorwaarden en door specificatie van de
aanvulling aan de boven- en onderkant.
Bedoeld wordt een echt 3-dimensionale
oplossing. Op grond van deze stijghoogte
wordt met behulp van de Wet van Darcy
op gebruikelijke wijze het snelheidsveld
bepaald. In tegenstelling tot eerdere
programma's is het nu wel mogelijk
anisotropic en onvolkomen filters toe te
staan. Op essentiële wijze is gebruik
gemaakt van de techniek beschreven in
Maas [1986] om dit probleem analytisch
aan te pakken. In dat artikel wordt een
gegeneraliseerde Fourier-transformatic
gepresenteerd, die in het algemeen
perspectieven biedt om voor gelaagde
systemen een analytische oplossing te
vinden, zoals hier, waar ten opzichte van
het eerdere artikel van Maas nu ook een
natuurlijke grondwaterstroming is
opgenomen. Voor een korte introductie tot
deze techniek zie ook Maas [1991].
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Hier zal in het kort deze methode
beschreven worden en zullen enige voorbeelden gegeven worden van de werking
van het programma FLOP3N. Voor een
gedetailleerde beschrijving van FLOP3N
wordt verwezen naar Veling [1991].
FLOP3N kan van nut zijn om
. beschermingszones beter te bepalen,
rekening houdend met de specifieke
kenmerken voor de winningsplaats.
Zie Vinkers [1991] in dit verband. Speciaal
voor freatische pakketten met kleine filters
ten opzichte van de pakketdikte zullen de
berekeningen beter overeenkomen met de
werkelijkheid. Te denken valt ook aan de
onttrekkingsgebieden van kleine
freatische winningen. Zie Harsono &
Mülschlegel [1991] voor een toepassing
van FLOP3N op zo'n winning.
Model
De allereerste stap voor het berekenen
van 3-dimensionale stroombanen vormt
het bepalen van de stijghoogte als functie
van de drie plaats-dimensies. Als basisvergelijking geldt dat in het inwendige van
het gebied, buiten de eventuele
onttrekkingen, de divergentie van het
snelheidsveld nul is: met andere woorden,
over de zijvlakken van een infinitesimaal
kubusje gaat evenveel water naar binnen
als naar buiten. Samen met de Wet van
Darcy geeft dat aanleiding tot de Laplace
vergelijking met de doorlatendheidscoëfficiënten kh en kx [LT"1] voor
respectievelijk de partiële tweede
afgeleiden van de stijghoogte in de
horizontale en verticale richtingen.
Omdat in de gevolgde methode aquifers
en aquitards op gelijke wijze behandeld
zullen worden, moet eerst de weerstandswaarde (c- waarde [T]) van een aquitard
omgerekend worden naar een
permeabiliteitswaarde ky,en wel als kv =
D/c, met D [L] de dikte van de aquitard.
Als er geen extra informatie over de kh
waarde voorhanden is, is het gebruikelijk
kh = h, te kiezen.
De natuurlijke grondwaterstroming wordt
geacht bepaald te zijn door twee parallelle
vlakken, die loodrecht op het xy-vlak staan
en zich in horizontale richting oneindig
ver uitstrekken (zie afb. 1). De strip 5 die
door de twee vlakken wordt begrensd, is
het gebied waartoe de werking van het
programma wordt beperkt. Langs elk vlak
is de stijghoogte enkel een functie van de
hoogte. De gebruiker moet de stijghoogte
specificeren als functie van 2voor beide
vlakken. Gezien het ervaringsgegeven dat
de hydroloog in het algemeen de stijghoogte niet zo gedetailleerd kent, is het
voldoende dat voor beide vlakken de stijghoogte wordt opgegeven voor elke
bodemlaag, en wel halverwege die laag

De subscript n staat voor natuurlijke
grondwaterstroming.
De natuurlijke grondwaterstromingspotentiaal in de strip i"hangt af van twee
onafhankelijke argumenten; allereerst
natuurlijk de 2jcoördinaat voor elke laag i
en verder van de afstand van de lokatie
ten opzichte van de isohypsen die in beide
verticale vlakken zijn gespecificeerd.

Aß. I - Destrip S.

(voor de eerste isohypse him, voor de
tweede isohypse h\,\,i= 1,•••,m, met
m (= N) het aantal bodemlagen).
Aan de bovenkant van het systeem is het
mogelijk tussen beide verticale vlakken
hetzij een lineair verlopende stijghoogte
(van hh naar h{) hetzij een lineair
verlopende flux (van qh naar <j) op te
geven. Hetzelfde is mogelijk aan de
onderkant van het systeem. Deze vier
mogelijkheden noemen wij (HH), (HF),
(FH) en (FF), waarbij //staat voor 'head'
en Fvoor 'flux'. Dat betekent dat er vier
principieel verschillende probleemsituaties
kunnen worden doorgerekend, waarbij
waarschijnlijk de meest voor de hand
liggende die is waarbij aan de onderkant
een flux van 0 m/d wordt voorgeschreven
en aan de top een constante aanvulling
van (ongeveer) 0,001 m/d (overeenkomend met de gemiddelde aanvulling
per jaar door het verschil tussen neerslag
en verdamping).
De randvoorwaarden langs de verticale
vlakken, dat wil zeggen de opgegeven
stijghoogten halverwege elke laag en de
voorwaarden aan de top en bodem,
worden in FLOP3N geïnterpoleerd tot een
continue functie, kwadratisch per laag,
waarbij rekening wordt gehouden met de
extra eisen die gelden op de interne
grenzen tussen de lagen:
- continuïteit van de stijghoogte op de
interne grens;
- continuïteit van de verticale flux op de
interne grens.
Deze twee continuïteitsvoorwaarden
gelden overigens ook in het binnengebied.
De aldus gespecificeerde randvoorwaarden bepalen het stijghoogtebeeld
eenduidig en ook de natuurlijke grondwaterstroming. Laat de oplossing <j>n
heten, dat is een vector met componenten
0n>i= 4> „n(xj,sù, i= l---,m, en 3 de per
laag omlaag gerichte s-coördinaat.

Deze variabele wordt in FLOP3N
gedefinieerd door s= s(xy) =
(x-xh)cosa+(y- y^sina, met (^hvVh) e e n
willekeurig punt op de eerste isohypse en
a de hoek ten opzichte van de positieve
A-as van de loodlijn op de eerste isohypse
gericht naar de tweede isohypse (zie
afb. 1). De afstand tussen de beide
isohypsen wordt dan gegeven door B =
(jCpX^cosa+CvrJÜsinöj m e t (*uM) e e n
willekeurig punt op de tweede isohypse.
Gebruik makend van het superpositiebeginsel wordt nu voor het algemene
probleem met onttrekkingen de oplossing
gerepresenteerd als <j) = <?>n+<fiK, waarbij
<fiK de som is over de bijdragen van alle
Nv onttrekkingen <fi>: 0W = E <f>\)=
1••-,iVw.Zo'n bijdrage 0' voldoet behalve
aan de partiële differentiaalvergelijking
ook aan homogene voorwaarden voor de
top en de bodem van het systeem (één
van de vier mogelijke wijzen van
voeding). De oplossing wordt bepaald in
het gehele xy-vlak en wordt dus in
generlei opzicht beïnvloed door de randvoorwaarden langs de verticale vlakken,
die in feite ook alleen betekenis hebben
voor de definitie van de natuurlijke grondwaterstroming. Voor elke onttrekking
(gekenmerkt door een debiet Qm\,
laagnummer HVV,J, top filter :v,[,], bodem
filter ^v,h,,, filterlengte ^ v , b , r zwmpj=
1 ••-,NK) kan op de gebruikelijke wijze de
Laplace vergelijking in radiaal
symmetrische coördinaten worden
opgesteld, met bijbehorende randvoorwaarden afgestemd op de situering
van het (onvolkomen) filter.
Methode
Eerst wordt de natuurlijke grondwaterstroming beschouwd. Als er slechts één
laag zou zijn, dan ontstaat er een vrij
eenvoudig potentiaalprobleem waarbij de
potentiaal gegeven is langs de verticale
randen en hetzij de potentiaal, hetzij de
flux langs de boven- en onderkant.
De gebruikelijke oplosmethode is dan het
toepassen van een eindige Fouriertransformatie in de verticale richting.
In plaats van een partiële differentiaalvergelijking in (s,z{)ontstaat er een
oneindige reeks gewone differentiaalvergelijkingen in s,die elk elementair
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oplosbaar zijn. De Fourier-terugtransformatie wordt gevormd door een
oneindige som waarbij de »-de term
bestaat uit het produkt van een coëfficiënt
afhangend van sen de »-de eigenfunctie
in de ^ richting (dat zijn sinus- of cosinusfuncties).
Na schaling van de verticale coördinaat
4 = Ci= VA> A [Lj de dikte van het
pakket, voldoen de eigenfuncties y/n(Ç)
aan de vergelijking

(nog) steeds een combinatie van sinusen/of cosinustermen, maar de eigenwaarden zijn niet zo gemakkelijk te
bepalen. Voor een probleem van het type
(HH) bijvoorbeeld geldt, met steeds
ßmi = K A - A n A - i i ' . '"= U-•V",
sin((l-C,)/?i)
sin/?j
'

khAD{2

—
, y / n ( 0 = -Xn2yn(0,
d:-

o <c<i,

«= 1,2,---,

t//„(0) = 0,

-/^„/Z^/ii/sin/?, (- Q + Cfcos/?;)) =

i//a( 1) = 0, voortype (HH),
d
—y/ n i 1) = 0, voortype (HF),

d;
d
—:Vn(0) = 0,(//„(l') = 0,

à

,

'

• ; ) » ,

c ; = o , c m + =o,
Q + = C i+b

d

!

met als voorwaarden

met de homogene randvoorwaarden

tf/n(0) = 0,

=

sin/?;

? d2

7

voortype (T //),

d

—Vn(0) = 0,—;(//„(1) = 0,voortype (Fi7).
dC
de,
Hierin is Xade //-de eigenwaarde,
n= 1,2,-. De oplossingen voor één laag
zijn eenvoudig:
y/n(Q = sin(C/?„,i)5
ßnA = im,
voortype (/ffl),
Vn(ü = sin(C/?n,i),
/? nJ = (H-Ï)7T,
voortype (//f),
y/ n (0 = sin((l-C)/? lU ), /?„,, = (w-|)7T,
voortype (T7//),
(// n (0 = -COS(£/?„.,), /? n J = (w-D TC,
voortype (FF),

/ = l,---,m-l,

-fcv»/A+i{/Wsin/? i+1 (- Ci+Icos/îi+, + C,.,+)
i=\,---,m-\.
Er ontstaat dan voor de nog onbekende
coëfficiënten Q+, i= \,---,m-\, een matrixvergelijking. Oplossingen worden geleverd
voor speciale waarden van X,te weten de
eigenwaarden An, waarvoor de
determinant van deze matrix nul wordt.
De nulpunten vormen een oneindige rij.
De bepaling van deze nulpunten kan
numeriek worden gedaan. Bij elke nulpunt
hoort een eigenfunctie. Bijvoorbeeld voor
een 2-lagen probleem van het type (HH)
ontstaat de 1-dimensionale matrixvergelijking
[^„/A^icos/Vsin/?!) +
k.,2/D2(ß2cosß2/ sinß 2 )](C, + ) = 0.

Hierin is steeds /?,„, = An Av'k M /\,J.
Indien het systeem uit meerdere (m) lagen
bestaat, dan kan de eigenfunctie worden
geschreven als een vector <p = \^n,-,(Cù}, i
= \,---,m. De functie y/n,i(Ç{)is de n- de
eigenfunctie voor laag /,Ç-, = ^/D„ D, [L]
de dikte van het pakket i. Deze eigenfunctie voldoet aan de bovenstaande
differentiaalvergelijking, maar dan voor
laag /. De bovenste laag is laag 1.
Daar hangt de randvoorwaarde voor
Vn,i(0) uiteraard af van het type probleem
dat beschouwd wordt, net zoals de randvoorwaarde voor y/n,m(ï) onderaan het
systeem. Nu zijn er bovendien nog extra
voorwaarden op de grensvlakken tussen
de lagen, namelijk de eis van continuïteit
van de stijghoogte en van de flux, dus

De 2,,-waarden worden dan gegeven door
de nulpunten van de eerste term tussen
[].Men kan zoveel nulpunten (dus eigenfuncties) bepalen als men nodig denkt te
hebben om het uiteindelijke stroombanenprobleem met een bepaalde gewenste
nauwkeurigheid op te lossen.
Na toepassing van deze gegeneraliseerde
Fourier-transformatie ontstaat er in het
algemene geval een oneindige reeks
gewone differentiaalvergelijkingen, die elk
expliciet zijn op te lossen, zowel voor de
natuurlijke grondwaterstromingssituatie
als voor elk van de onttrekkingssituaties.
Terugtransformatie levert dan de
gewenste potentiaalfunctie. Het snelheidsveld wordt gevonden door deze potentiaalfunctie te differentiëren naar de drie
; = \,---,m-l, plaatscoördinaten, te vermenigvuldigen
Crui(l) = VWl(0),
met de bijbehorende permeabiliteitsd
d
waarde (-kh,i of- ÄV,;) en te delen door de
- v A ^ M i ( D = - W A+iTT-^wi+iCO))
in de betreffende laag geldende porositeit
K»i H /= L-•-,m-\.

met kh,j en /ev5i respectievelijk de horizontale en vertical permeabiliteitscoëfficiënten
in laag i. De eigenfuncties zijn in dit geval

Implementatie van deze methode geeft
nog een aantal numerieke problemen,
zoals de constructie van de eigenfuncties
in gevallen waarbij veel symmetrie in de
geometrie optreedt en waardoor dan
factoren als sin/?; in de noemer nul
kunnen worden. De in principe oneindige
reeks moet met genoeg nauwkeurigheid
worden gesommeerd. De uiteindelijke
stroombanen berekening vindt plaats met
behulp van een numerieke integratietechniek, in dit geval de Runge-KuttaFehlberg methode van de 4de orde.

Dit is in het kort de wiskundige achtergrond. Veel meer gedetailleerde
informatie is te vinden in Veling [1991].

Gebruiksmogelijkheden van het
programma
FLOP3N produceert files met alle
informatie om de resultaten grafisch weer
te geven. Hiervoor is het programma GTI
(gebaseerd op de GKS-standaard)
beschikbaar, eveneens op het RIVM
ontwikkeld. Met behulp van GTI kan de
gebruiker behalve een plaatje maken voor
HP-en PostScript-plotters ook
'preview'-en. Om stroombanen te
construeren is het volgende mogelijk met
het programma FLOP3N.
I. Het startpunt (in de afbeeldingen: O)
ligt bij een onttrekking en in de strip 5.
In de meeste gevallen zal er ook inderdaad water onttrokken worden, dat wil
zeggen dat het waterdeeltje snel uit het
systeem verdwijnt. Daarom wordt in deze
situatie de tijd omgekeerd, en wordt er
gekeken waar het deeltje vandaan is
gekomen. Als de put water infiltreert, is er
uiteraard geen noodzaak tot omkeren van
de tijdrichting. Bij het construeren van het
snelheidsveld worden alle putten meegenomen; het volgen van het waterdeeltje
wordt beperkt tot de strip S.
II. Het startpunt (in de afbeeldingen: x)
ligt niet bij een onttrekking, maar wel in
de strip S. In dit geval wordt het deeltje
gevolgd met de normale tijdrichting.
Het programma stopt met het volgen van
de stroombanen in de volgende gevallen:
1. het deeltje bereikt een put (afstand tot
de put minder dan 1m);
2. het deeltje zou de strip overlaten;
3. het deeltje zou boven een door de
gebruiker op te geven niveau komen;
4. het deeltje zou beneden het bodemniveau komen van het systeem;
5. de snelheid van het deeltje zou
beneden een door de gebruiker op te
geven waarde komen.
Bovendien is het mogelijk om voor een
aantal willekeurig gekozen punten binnen
de strip 5 de potentiaal en de snelheidsvector te laten berekenen. Het is ook
mogelijk de potentiaal waarden op een
regelmatig grid te laten berekenen, zowel
horizontaal op een op te geven hoogte, als
verticaal, parallel met de richting sen
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loodrecht op deze richting. Met behulp
van het grafisch interpretatie programma
GT1 kan dan een isohypse tekening
gemaakt worden.
Een eenvoudige kwaliteitsmodule kan
gekoppeld worden aan de berekeningen
van FLOP3N. Het programma produceert
voor die toepassing de noodzakelijkee
invoer voor het programma FCONC2.
FCONC2 berekent doorbraakcurves in
onttrekkingsputten, gebaseerd op stroombanen die vanaf het maaiveld naar de
putten zijn gelopen. FCONC2 is
geschreven om toegepast te worden in
combinatie met FLOPZ1 [Lieste, 1989],
FLOP3N simuleert daartoe invoer voor
FLOPZ1, die door de gebruiker aangevuld
moet worden met specifieke informatie
over het stofgedrag en de toegepaste
concentraties. Zie Harsono & Mülschlcgel
[1991] voor een dergelijk gebruik en ook
Voorbeeld 4.
Het programma FLOP3N is geschreven in
Fortran 77 en is op het RIVM op een
aantal hardware platforms geïmplementeerd (MicroVAX, SUN en Alliant).
Als PC-versie is het programma algemeen
beschikbaar. De systeem vereisten zijn
dan een PC, werkend onder het Operating
System DOS met een 80386- & 80387chip (mathematische coprocessor) of een
80486-chip.
Resultaten
Nu volgen voor enkele in complexiteit
toenemende situaties enige resultaten ter
illustratie van de werking van het
programma FLOP3N. Informatie over de
waarden van alle relevante parameters
zoals die in het voorafgaande zijn toegelicht, is opgenomen in tabellen. Hij de
gebruikte eenheden staat F voor meter en
'f voor dagen. In de afbeeldingen kan de
informatie over de schaal overigens
incorrect zijn door een verkleining van de
originele afbeeldingen bij de reproductie.
Voorbeeld 1
Als een eerste voorbeeld fungeert een
twee-lagen systeem met voor elke laag
dezelfde bodemparameters. Getoond
wordt het stromingspatroon in de xz-verticale doorsnede voor de vier mogelijke
aanvullingstypes (HH,HF,FH,FF:. In alle
gevallen zijn de randpotentialen of de
aanvullingsfluxen gelijk aan nul.
Een onttrekking is gesitueerd in het
tweede pakket met een filterlengte van
1m en een debiet van 1.000 mVd.
De verschillen tussen de diverse types zijn
duidelijk. De top- en bodembegrenzingen
van het systeem zijn hetzij equipotentiaallijnen, hetzij stroombanen. In het eerste
geval stroomt er water door deze
begrenzing, in het tweede geval stroomt

A/b. 2 -xz-vlak, type (HH).

Aß. 3 -xz-vlak, type (HF).

A/b. 4 -xz-vlak, type (FH).

A/h. 5 -xz-vlak, type (FF).

A/b. 6- Voorbeeld 1,
Legenda voorde markers.
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Afb. 2,xz-vlak, type (HH)

Afb. 3, xz-vlak, type (HF)

Afb. 4,xz-vlak, type (FH)

Afb. 5, xz-vlak, type(FF)

het water van oneindig ver uit het pakket
(zie afb. 2- 5). Uit de ligging van de
tijdmarkers valt te constateren dat de
toestroming door de top en bodem
(alb. 2) sneller verloopt dan de

2

1

0

0

«:

(xh,yh) = (-50,0)
« = 15°

MU

hh [L]

D

toestroming vanuit het pakket (afb. 5).
Voorbeeld 2
Het tweede voorbeeld betreft een systeem
met een matig doorlatende toplaag van
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10 m, waaronder een goed doorlatend dik
pakket. Van onderen is het systeem
afgesloten en van boven vindt een
constante aanvulling plaats van
0,0006 m/d. Langs de isohypsen wordt in
beide pakketten een gelijke stijghoogte
van 1m opgegeven. Hen gedeelte van het
bijbehorende isohypse beeld is afgebeeld

in afb. 7. Uit de afstand tussen de
verschillende isohypsen valt te
constateren dat door de combinatie van
constante aanvulling met de randvoorwaarden er middenin het gebied een
opbolling optreedt. In het tweede pakket
wordt nu een onttrekking aangenomen
van 100 mVd. De startpunten liggen bij de
Aß. 7- Voorbeeld 2,
isohypse beeld natuurlijke
grondwaterstroming.

i! k

l„

Voorbeeld 3
Als derde voorbeeld fungeert een systeem
met drie lagen; de bovenste is te
beschouwen als een dekzandlaag (zie de
doorlatendheid). De onttrekking van
200 mVd is gelokaliseerd in het tweede
pakket, met een onvolkomen filter van
4-16 m vanaf de top van het pakket.
Van onderen is het systeem afgesloten en
van boven is er een aanvulling die lineair
afloopt van 0,002 m/d tot 0,001 m/d.
Deze situatie is te beschouwen als
karakteristiek voor een lokale onttrekking
in het oosten van het land. De stroom-

FLOP3N geen onttrekking, natuurlijke grondwater stijghoogte
X-window
Y-window
min. level =
type = FF

scale 1: 5.000.
increment =
9.2000E-05
// levels = 15

-250,00-250,001.0033E+00
layer = 2

250,00 m.
250,00 m.
max. level = 1.004E+00
depth = 1.5000E+01

01-NOV-91 16:46:43

Aß. 9- Voorbeeld 2, xy-vlak. volkomenfilter.

Afi. 8 - Voorbeeld 2, xy-vlak, onvolkomen filter.

FLOP3N volkomen filter, terugwaarts

FLOP3N onvolkomen filter, terugwaarts
scale 1:5.000.

X-window
Y-window

06-NOV-91 12:44:14

+ : 365,00 d.
D: 18250,00 d.

• : 730,00 d.
V : 36500,00 d.

onttrekking, wat betekent dat het volgen
van de waterdeeltjes tegen de tijdrichting
in geschiedt. Twee situaties zullen doorgerekend worden, namelijk één met een
volkomen en één met een onvolkomen
filter. In het laatste geval strekt het filter
zich uit van 10 m tot 20 m onder de top
van het tweede pakket. Informatie over
het berekende intrekgebied behorende bij
het onvolkomen respectievelijk volkomen
filter wordt gegeven in afb. 8 en 9
(projectie van de stroombanen op het xyvlak) en in afb. 10 en 11(projectie van de
stroombanen op het xs-vlak). Uit de
ligging van de eindpunten van de stroombanen valt op te maken dat het intrekgebied behorende bij het onvolkomen
filter groter is dan dat bij het volkomen
filter, en uit de tijdmarkers dat de verblijftijden in het laatste geval korter zijn.

scale 1:5.000.

X-window
Y-window

type = FF

06-NOV-91 12:44:57

type = FF

O
A

+ : 365,00 d. * : 730,00 d.
D: 18250,00 d. V :36500,00 d.

O : 1825,00 d. X : 3650,00 d.
A : 1 82500,00 d. O :365000,00 d.

-250,00-250,00-

250,00 m.
250,00 m.

1825,00d. x: 3650,00d.
182500,00d. O :365000,00d.

-250,00-250,00-

250,00 m.
250,00 m.

20

FLOP3N onvolkomen filter, terugwaarts
scale horizontal 1:5.000.
scale vertical
1: 600.

FLOP3N volkomen filter, terugwaarts

X-window
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Afb. 10 - Voorbeeld 2, xz-vlak, onvolkomen filter.
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Afb.11 - Voorbeeld 2, xz-vlak, volkomen filter
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Afb. 12 - Voorbeeld 3, xz-vlak, onvolkomen filter

Al-'b. 12 - Voorbeeld 3, xz-vlak, onvolkomen filter.

FLOP3N, 'H 2 0', backward
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FLOPZ1; Concentratie test, diffuse bron, 1 laag

FLOP3N; Concentratie test, diffuse bron, 1laag
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Afb. 13- Voorbeeld 4. xz-vlak, onvolkomenfilter,FLOP3N.

Afb. 14- I'oorbeeld 4. xz-vlak, volkomenfiller.FLOP/A.

Fig.15- I'oorbeeld 4, concentratie mputgebaseerd op berekeningen FLOP3N.

Afb. 16- Voorbeeld 4, concentratie inputgebaseerd opberekeningen FI.OP/A.
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afbeelding stopt een stroombaan op grond
van het criterium dat de snelheid aldaar
minder dan de gespecificeerde waarde
van 0,0001 m/d bedraagt.
Voorbeeld 4

0,001

Tenslotte wordt in dit vierde voorbeeld

0

getoond hoe het mogelijk is het

Afb. 13-Voorbeeld 4,xz-vlak

onvolkomen filter, FLOP3N

Afb. 14-Voorbeeld 4,xz-vlak

volkomen filter, FLOPZ1

concentratieprogramma FCONC2 [Kovar,
1988] te koppelen aan uitvoer van

Afb. 15-Voorbeeld 4,concentratie input gebaseerd
berekeningen FLOP3N

op

Afb. 16-Voorbeeld 4,concentratie inputgebaseerd
berekeningen FLOPZ1

op

FLOP3N. FCONC2 is gebaseerd op
advectief transport (zonder dispersie en
diffusie) van een opgeloste stof vanaf het
maaiveld naar de winningsmiddelcn toe.
Aangenomen wordt dat het grondwater

22

volledig wordt gemengd in het putfilter en
dat het geohydrologische systeem in een
stationaire toestand verkeert. Deze laatste
aanname gold ook al voor toepassing van
FLOP3N. De invoer is ontleend aan
Harsono &Mülschlegel [1991], In een laag
dekzand is een kleine lokale winning
gelokaliseerd van 2 m 3 /d. Vanuit een
gebied ter lengte van 180 m en ter breedte
van 15 m stroomopwaarts worden
96 startpunten gekozen aan het maaiveld.
Een gedeelte van de stroombanen wordt
ingevangen door de onttrekking (zie
afb. 13). Als deze concentratie-optie
aanstaat genereert FLOP3N tevens invoer
voor FLOPZ1. In alb. 14 staat de
equivalente berekening met deze invoer
met het programma FLOPZ1. Het is
duidelijk te zien dat nu ook de stroombanen hetzij worden ingevangen, hetzij
langs de put lopen, maar dat zij niet in
verticale zin worden beïnvloed door de
onttrekking. Dit in tegenstelling tot de
resultaten met FLOP3N. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat in het
programma FLOPZ1 de filterhoogte
geacht wordt zich uit te strekken over de
volledige hoogte van het pakket.
Het programma FCONC2 geeft daarom
ook een verschillend concentratieverloop
gebaseerd op de resultaten met FLOP3N
en FLOPZ1. Aangenomen wordt dat aan
het maaiveld nitraat uitspoelt.
Als belasting aan het maaiveld is gekozen
voor een scenario met voor 1960 een
concentratie van 0 mg/l, vanaf 1960 tot
1970 18 mg/l, vanaf 1970 tot 1980 27 mg/l,
en vanaf 1980 36,9 mg/l. In de situatie met
het onvolkomen filter (FLOP3N) stijgt de
concentratie in de put sneller (zie afb. 15
en 16).
Discussie
Het recent ontwikkelde programma
FLOP3N is in staat stroombanen te
bepalen in situaties die met de bestaande
programmatuur niet kunnen worden
aangepakt. Het is voor praktijkproblemen
uiteraard aan de hydroloog ter
beoordeling of de meerwaarde van het
gebruik van FLOP3N opweegt tegen de
langere rekentijd en of de standaard
benaderingen in de eenvoudigere FLOPprogrammatuur in hydrologisch opzicht
voldoen. Aan de andere kant kan de
hydroloog besluiten om voor gevallen
waarvoor enkel een eindige elementenprogramma geschikt lijkt, toch FLOP3N
toe te passen ter verkrijging van een
globaal inzicht in het systeem. In elk geval
verdient het aanbeveling situaties met
sterk onvolkomen filters met FLOP3N in
plaats van met de eenvoudigere FLOPprogrammatuur door te rekenen.
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Waterverbruik over eerste 9maanden in 1992
0,4%lager dan in 1991
Het waterverbruik over de eerste 9 maanden lag in 1992 0,4% lager dan in 1991.
Dit blijkt uit de voorlopige cijfers, die door het CBS bij de waterleidingbedrijven zijn
opgevraagd, met betrekking tot produktie, leveringen van en aan het buitenland en aan
derden.
De eerste vier maanden laten een dalend verbruik zien ten opzichte van vorig jaar, met
uitzondering van februari. De stijging in die maand is toe te schrijven aan de extra
'schrikkel'-dag dit jaar.
De maanden mei t/m september laten een wisselend beeld zien, naar verwachting
grotendeels toe te schrijven aan klimatologische verschillen met vorig jaar.
Onderstaande tabel brengt de verbruikscijfers, vergeleken met die van 1991 en 1990, in
beeld (in miljoenen m 3 ):

1990
totaal
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

1991
totaal

103,1
94,0
108,5
106,6
122,6
110,0
114,6
119,1
104,7
107,5
102,9
102,3

104,1
96,2
109,2
108,4
113,8
106,0
111,7
120,0
112,7
106,2
101,5
102,1

1.296,0

1.291,8

Stijgin g
t.o.v. 1990
%

hoev.

+ 1,0 + 1,0
+

+
*
-

+
+
-

2,2
0,7
1,8
8,8
4,0
2,9
0,9
8,0
1,3
1,4
0,2
4,2

4

+
+
+

+
-

-

2,3
0,6
1,7
7,2
3,6
2,5
0,8
7,6
1,2
1,4
0,2
0,3

Stijging
t.o.v. 1991

1992
totaal

hoev.

%

102,4
97,7
105,7
105,0
119,6
116,6
116,6
110,2
104,8
•
•

- 1,7
+ 1,5
- 3,5
-3,4
+ 5,8
+ 10,6
+ 4,9
- 9,8
- 7,9
•
•

- 1,6
+ 1,6
- 3,2
-3,1
+ 5,1
+10,0
+ 4,4
- 8,2
- 7,0
•
•

978,6

-3,5

-0,4

i

i

tussenstand t/m sept.
• : gegevens nog niet bekend.
N.B.: de CBS-cijfers liggen op jaarbasis enkele miljoenen m 3 boven de VEW'IN-cijfers,
omdat in de CBS-telling ook een aantal kleinere niet-waterleidingbedrijven is
opgenomen.

