GRIDFL03;een computerprogramma voor de berekening van pseudo
3 dimensionale stroombanen en stoftransport

1. Inleiding
De modellering van grondwaterstroming
in het kader van een grootschalig onderzoek wordt meestal uitgevoerd met
numerieke computerprogramma's. Zo'n
geohydrologische modellering omvat
veelal een ruim gebied waarbinnen een
afwisseling van goed doorlatende watervoerende pakketten en slecht doorlatende
scheidende lagen worden gedefinieerd.
De watervoerende pakketten en de
scheidende lagen worden gekarakteriseerd
door respectievelijk een transmissiviteit
(KD-waarde) en een hydraulische
weerstand (c-waarde).
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Beide parameters kunnen binnen een laag
variëren. Aan de randen van het
opgestelde modelgebied worden vaste
stijghoogten en/of fluxen gedefinieerd.
In de verschillende lagen worden al dan
niet stijghoogte afhankelijke elementen
aangebracht die grondwater onttrekken of
infiltreren. Vervolgens worden op basis
van het opgestelde model volgens een
bepaalde rekentechniek in een netwerk of
een grid van punten stijghoogten in de
verschillende watervoerende lagen
berekend.
Dit soort modelleringen kunnen worden
uitgevoerd met eindige elementenprogramma's zoals bijvoorbeeld
Micro-FEM of eindige differentieprogramma's zoals bijvoorbeeld MODFLOW.
Recent bestaat er de mogelijkheid zo'n
modellering uit te voeren met het
analytische elementenprogramma
MLAEM. De uitkomsten van de
berekening worden meestal grafisch als
isohypsen gepresenteerd. In het algemeen
bezit de programmatuur ook nog een
mogelijkheid om stroombanen te
berekenen en in beperkte vorm te
presenteren.
Als aanvulling op voornoemde
programmatuur is het computerprogramma G R I D F L 0 3 ontwikkeld.
Met dit computerprogramma kunnen,
op basis van eerdere stijghoogteberekeningen, pseudo 3-dimensionale
stroombanen met bijbehorende verblijftijden worden berekend. Daarnaast kan
met het programma G R I D F L 0 3 het
transport van opgeloste stoffen onder
invloed van adsorptie, dispersie en
afbraak worden berekend. Het computerprogramma G R I D F L 0 3 is geschreven in

Samenvatting
De berekening en het weergeven van stroombanen bij grootschalige
geohydrologische modelleringen kan, door de beperkte mogelijkheden van de
toegepaste programmatuur, vaak onvoldoende worden uitgevoerd. Om deze reden
is het computerprogramma G R I D F L 0 3 ontwikkeld. De resultaten van een
geohydrologische modellering bestaan vaak uit stijghoogten die worden
gepresenteerd in de vorm van isohypsen. Het programma G R I D F L 0 3 kan nu
worden beschouwd als een post-processor die op basis van deze stijghoogten
stroombanen berekend. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om het
transport van in het grondwater opgeloste stoffen te berekenen. Bij dit stoftransport wordt het dispersie-, adsorptie- en afbraakproces mee in beschouwing
genomen.
De gebruikte programmatuur waarmee in een eerder stadium de stijghoogteberekeningen zijn uitgevoerd moet de mogelijkheid bezitten om de berekende
stijghoogten in ascii-bestanden op te slaan. De berekeningsresultaten worden
vervolgens met het programma GRID van SURFER (Golden Software) via een
interpolatietechniek omgezet in equidistante rasters van stijghoogten (grids
genaamd). Maximaal kunnen 3 watervoerende pakketten en 3 scheidende lagen,
waaronder eventueel een deklaag, worden onderscheiden. De verticale
grondwaterstroming in watervoerende pakketten wordt weerstandsloos
verondersteld en wordt berekend conform het Dupuit-Forchheimer beginsel.
In dit artikel wordt een voorbeeld van een stroombaan- en stoftransportberekening gepresenteerd die op basis van een stijghoogteberekening met het
programma Micro-Fem is uitgevoerd.

Fortran77 en is operationeel op een pc
onder DOS.
Voor verschillende elkaar in de tijd
opeenvolgende stationaire situaties, kan
het transport van opgeloste stoffen
worden berekend. Het programma kan
zogenaamd doorstarten.
De berekeningsuitkomsten worden
gepresenteerd in de vorm van stroombanenpatronen in horizontale of verticale
doorsneden met puntenwolken en isomassalijnen. Het programma biedt ook de
mogelijkheid om voor onttrekkingsputten
de totaal opgepompte massa en de
concentratie in de loop der tijd weer te
geven.
2. Beschrijving van het programma
De berekening van stroombanen wordt
uitgevoerd aan de hand van grids van
stijghoogten, KD-waarden en c-waarden.
De verschillende grids hebben een
constante maaswijdte in x- en y-richting.
Als formattering voor de grids is gekozen
voor de formattering die door het
softwarepakket SURFER (GOLDEN
SOFTWARE) wordt gebruikt.
De programmatuur waarmee de stijg-

hoogteberekening is uitgevoerd moet de
mogelijkheid hebben een ascii-bestand
aan te maken waarin coördinaten van
punten met bijvoorbeeld bijbehorende
stijghoogte zijn vastgelegd (x,y,o bestand).
Voor een eindige elementenberekening
zijn dat de coördinaten van de hoekpunten van het driehoekennetwerk met
bijbehorende stijghoogten. Bij een eindige
differentieberekening zijn dat de hoekpunten van de cellen met bijbehorende
stijghoogten. Met behulp van het
programma-onderdeel GRID van het
softwarepakket SURFER wordt via een
interpolatietechniek het x,y,o bestand
omgezet in een nieuw ascii-bestand
bestaande uit een grid van x- en
y-waarden met geïnterpoleerde stijghoogten. Het is mogelijk door een rotatie
over een hoek alpha en een translatie over
een vector xt,yt elk willekeurig rechthoekig deelgebied binnen het oorspronkelijke modelgebied om te zetten in
een grid. Hiermee kan binnen een grotere
modellering op lokale schaal een stroombanenpatroon worden berekend. In tabel I
is de structuur van een grid gepresenteerd.

TABEL I- Formatteringgridfile zoalsgebruiktdoor liet softwarepakketSURFER.
Ie regel
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
ny+5e

DSAA
nx
ny
xmin xmax
xmin ymax
omin omax
0(1,1) 0(2,1) 0(3,1) 0(4,1) 0(5,1)
0(1,2) 0(2,2) 0(3,2) 0(4,2) 0(5,2)
0(1,3) 0(2,3) 0(3,3) 0(4,3) 0(5,3)
0(l,ny)

o(nx,l)
o(nx,ny)
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Achtereenvolgens worden de
verschillende dataregels toegelicht:
- DSAA is een code die aangeeft dat de
gridfile een ascii-file is - xmin, ymin zijn
de minimum coördinaten van het grid
- xmax, ymax zijn de maximum
coördinaten van het grid
- omin, omax zijn respectievelijk de
minimum en de maximum waarde van het
grid
- 0(1,1),. .o(i,j),. . o(nx,ny) zijn de
gridwaarden in de punten met labels i,j,
overeenkomend met de coördinaten
x = xmin+(i-l)*(xmax-xmin)/(nx-l)
y = ymin+(i-l)*(ymax-ymin)/(ny-l)
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De weerstand (c) van de slecht doorlatende scheidende lagen en de
transmissiviteit (KD) van de watervoerende lagen moeten ook in gridvorm
worden vastgelegd. Deze grids kunnen
worden aangemaakt met behulp van het
interactieve programma FILLGRID.
Het computerprogramma Micro-FEM
biedt de mogelijkheid om ook voor deze
parameters een ascii-bestand aan te
maken waarin de coördinaten met de
bijbehorende parameter zijn opgeslagen
(x,y,c of x,y,kD bestand). Vervolgens kan
met het programma-onderdeel GRID van
SURFER een grid worden aangemaakt.
Bij deze laatste methode kunnen er, door
de gekozen interpolatietechniek, bij een
sterk discontinue verloop in parameterwaarden lokaal sterk afwijkende waarden
ontstaan. Goede nota moet worden
genomen van de te gebruiken interpolatietechniek.
Het programma G R I D F L 0 3 is in eerste
instantie opgesteld voor maximum 3
watervoerende lagen die elk aan de
bovenzijde zijn afgedekt met een slecht
doorlatende laag. Het aantal lagen kan op
eenvoudige wijze worden uitgebreid. Als
het bovenste watervoerend pakket een
freatisch pakket betreft, moet nog een
extra grid gebruikt worden, die de netto
infiltratie door neerslag beschrijft.
3. Berekening van stroombanen
De berekening van de horizontale grondwatersnelheden in een punt x,y binnen
een stijghoogtegrid wordt als volgt
uitgevoerd. Allereerst wordt bepaald
binnen welke gridcel i,j het punt x,y ligt.
Van de desbetreffende gridcel worden
door 2 diagonalen 4 driehoeken gevormd.
Aan het snijpunt van de diagonalen wordt
een stijghoogte toegekend gelijk aan het
gemiddelde van de stijghoogten op de 4
hoekpunten van de gridcel. In afb. 1is de
toegepaste werkwijze voor de desbetreffende gridcel weergegeven.
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Afb. 1 - Bereketnngsschematisatie horizontale
grondwatermelheden in een gridcel.

De verticale snelheidscomponent in het ke
watervoerende pakket wordt bepaald aan
de hand van de grondwaterstroming in de
afsluitende slecht doorlatende lagen die
het watervoerende pakket aan de bovenen onderzijde begrenzen. De grondwaterstroming in de slecht doorlatende lagen
wordt verticaal verondersteld. De grootte
van de grondwaterflux in de slecht doorlatende laag wordt bepaald door de
gemiddelde hydraulische weerstand en
het stijghoogteverschil over deze laag.
In het punt x,y (in gridcel i,j) aan de
bovenzijde van het kc watervoerende
pakket bedraagt de verticale grondwatersnelheid: (0 k - 1 -0 k )/(p wvp *c k ) (m/dag).
Ook kan de verticale grondwatersnelheid
aan de onderzijde van het kc watervoerend pakket worden berekend op
(0k_0k+i)/(Pwvp*ck+i).

Het stijghoogteverloop over elk van de
4 driehoeken kan lineair worden
beschreven volgens: o = a*x + b*y + c
Aan de hand van de bekende stijghoogten
ö l , o2 en o3 op de hoekpunten (xl,yl),
(x2,y2) en (x3,y3) van de driehoeken
kunnen de constanten a en b worden
bepaald volgens:
(0l-02)*(y2-y3)-( 0 2-03)*(yl-y2)
(xl-x2)*(y2-y3)-(x2-x3)*(yl-y2)
(0l-02)*(x2-x3)-(02-03)*(xl-x2)
~ (yl-y2Mx2-x3)-(y2-y3)*(xl-x2)
De grondwatersnelheden vx en vy in
respectievelijk de x- en y richting kunnen
hiermee worden berekend volgens:
vx = - T7(pwvp*D)*<50/<5x =
- T/(p wvp *D)*a
vy = - T/(pwvp*D)*<Ï0/<?0y =
- T/(p wvp *D)*b
met:
p w v p het doorstroomde poriënvolume in
het watervoerende pakket (m 3 /m 3 )
T de gemiddelde transmissiviteit in de
gridcel 0,25*(Ti,j + T i + 1 J + T i+1 , ]+1 +
T,,l+1) (nWdag)
D de dikte van de watervoerende laag
(m)
Binnen een driehoek van een gridcel is de
grondwatersnelheid in de x- en y-richting
constant. Voor het volgen van een stroombaan wordt in de stroomrichting het
nieuwe punt xn,yn van de stroombaan
bepaald die net in een volgende driehoek
ligt (zie afb. 1). De verstreken tijd dt
wordt vervolgens bepaald uit de afgelegde
weg en de grondwatersnelheid volgens:
dt = ((xn-x)2+(yn-y) 2 )°'V(vx 2 +vy 2 )0' 5
(dagen)

met: o k -', ok en o k + l
gemiddelde stijghoogte binnen de driehoek van de gridcel in respectievelijk het
k - F , kL'en k + l e watervoerende pakket
(m)
ck e n

CK+1

gemiddelde c-waarde van de bovenliggende en onderliggende slecht doorlatende laag (dagen)
ck = 0,25*(c,,,k + ci+1,ik + c i+1 . j+1 k + c ij+1 k )
Pwvp

doorstroomd poriënvolume in het watervoerende pakket (mVm 3 ).
Als het watervoerend pakket een freatisch
pakket betreft, dan wordt de verticale
grondwatersnelheid aan de bovenzijde
bepaald door de netto infiltratie N door
neerslag. De grootte van deze verticale
snelheid bedraagt dan N/p w v p . Hierin is N
de gemiddelde netto infiltratie in een
gridcel (N = 0,25*(Ny + N i + 1 J + N i+ ,, i+ , +
Ny+i) (m/d)). De dikte van de slecht
doorlatende deklaag wordt dan op nul
gesteld. In het programma wordt geen
rekening gehouden met verblijftijden van
de neerslag in de onverzadigde zone.
De verticale grondwaterstroming in de
slecht doorlatende lagen aan de boven- en
onderzijde van het watervoerend pakket
kunnen achtereenvolgens worden
berekend op (0 k "'-0 k )/(p s di*c k ) en
( 0 k_ 0 k+i)/( Psdl *c k +i) (m/dag).
Het diepste watervoerend pakket is aan
de onderzijde begrensd door een ondoorlatende basis. De verticale grondwatersnelheid ter plaatse van deze basis is gelijk
aan nul. In het watervoerend pakket wordt
vervolgens een lineair verloop verondersteld tussen de verticale grondwatersnelheid aan de boven- en aan de onderzijde van het watervoerende pakket
(methode Strack). De verticale grond-
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waterstroming in het watervoerend pakket
wordt weerstandsloos verondersteld
(Dupuit-Forchheimer benadering).
Voor een aantal gekozen startpunten
kunnen vervolgens de stroombanen
worden berekend. Het programma
bepaald in eerste instantie in welke watervoerende of waterscheidende laag het
punt zich bevindt van waaruit de
berekening van de stroombaan wordt
gestart of voortgezet. Als de berekening
van een stroombaan in een watervoerend
pakket plaatsvindt kan, via de eerder
genoemde maximale verplaatsing naar het
punt xn,yn in de volgende driehoek, de
tijdstap dt worden bepaald. De verticale
verplaatsing van de stroombaan volgt dan
uit zn = z + dt *vz, waarbij vz wordt
bepaald aan de hand van het eerder
genoemde lineaire verloop. Dit proces
herhaalt zich totdat de stroombaan in een
scheidende laag arriveert. In een
scheidende laag is de grondwatersnelheid
constant en verticaal gericht. De stroombaan vervolgt in één stap zijn weg naar de
andere zijde van de scheidende laag, waar
de stroombaan in een volgend watervoerend pakket of aan maaiveld arriveert.
Als de stroombaan in een put arriveert of
zich verplaatst heeft tot buiten het grid
wordt de berekening gestopt. Op de
stroombanen worden markers geplot die
een bepaalde verblijftijd aangeven. De
stroombaanberekening wordt uitgevoerd
in stroomafwaartse richting. Als een
stroombaanberekening in stroomopwaartse richting moet worden uitgevoerd kan dit gerealiseerd worden door
het invoeren van negatieve waarden voor
de verschillende porositeiten. In de
nabijheid van onttrekkingen of infiltraties,
waar een sterke variatie in de stijghoogtegradiënt voorkomt, is de berekening van
de stroombaan aan de hand van het stijghoogtegrid minder nauwkeurig. Om dit
euvel te voorkomen wordt de berekening
van de stroombanen in de nabijheid van
de put analytisch uitgevoerd. Op een
bepaalde afstand uit de put wordt de
grondwatersnelheid zowel aan de hand
van het stijghoogtegrid als aan de hand
van een analytische formule berekend.
Het verschil tussen beide waarden wordt
later bij de analytische formule opgeteld.
Hierdoor wordt bij de overgang van de
ene naar de andere berekeningsmethodiek
een vloeiend verloop van de stroombaan
verkregen. Bij de analytische stroombaanberekening wordt lokaal uitgegaan van
een gespannen watervoerend pakket
waarbij zowel volkomen als onvolkomen
putten kunnen worden gedefinieerd.
De berekening van stroombanen naar
onvolkomen putten wordt uitgevoerd
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door, ten opzichte van de onder- en
bovenzijde van de watervoerende laag,
een aantal spiegelingen uit te voeren van
een 3 dimensionale verticale lijnonttrekking [3].
Voor regionale modelleringen is het
toepassen van onvolkomen filters minder
belangrijk; de onnauwkeurigheid in de
verblijftijd van de stroombaan vlakbij de
put is verwaarloosbaar ten opzichte van de
totale verblijftijd van de stroombaan.
Voorbeeld van een stroombaanberekening
Als voorbeeld is met het computerprogramma Micro-FEM een modellering
uitgevoerd bestaande uit 2 watervoerende
lagen die elk zijn afgedekt door een slecht
doorlatende laag. Het gemodelleerde
gebied is een vierkant van 5000*5000 m 2 .
Voor de hydraulische weerstand van de
deklaag is een uniforme waarde van 300
dagen gekozen. Ook voor de scheidende
laag is een uniforme weerstand gekozen
van 500 dagen.
Het noorden in het modelgebied is naar
boven gekozen. In het eerste en tweede
watervoerende pakket zijn gebieden
onderscheiden met een verschillende
transmissiviteit (600-2000 m 2 /dag). In het
modelgebied is een van oost naar west

lineair variërend polderpeil aanwezig. Op
de westelijke en oostelijke rand van het
modelgebied zijn de volgende vaste stijghoogten gedefinieerd:
stijghoogten (m)

oost

west

polderpeil
le watervoerend pakket
2e watervoerend pakket

0,5
0,4
0,2

-0,5
-0,4
-0,4

Op de oostelijk rand van het modelgebied
treedt er infiltratie op vanuit de polder
naar het le en vervolgens naar het
2e watervoerend pakket. Op de westelijke
rand van het modelgebied treedt er kwel
op vanuit het Ie watervoerend pakket
naar de polder. Op de westelijke rand is er
tussen het le en het 2e watervoerend
pakket geen stijghoogteverschil aanwezig.
Centraal in het modelgebied vindt er in
het 2e watervoerend pakket een onttrekking plaats van 1800 m 3 /dag.
Daarnaast bevindt er zich in het noordoostelijke deel van het modelgebied een
onttrekking in het Ie watervoerend pakket
van 1200 m 3 / dag. Voor deze modellering
is een aantal stroombanen berekend. In
afbeelding 2 is een horizontale projectie
van de stroombanen weergegeven. De

Aft>. 2 - Horizontaleprojectie van stroombanen metIsohypsen (m)van detwee watervoerende lagen.
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Aß. 3 - Verticale oost-westprojectie van stroombancn.

stroombanen starten in het le watervoerend pakket. Ter plaatse van de knik
in de stroombanen vindt er een verticale
stroming door de scheidende laag naar het
2e watervoerend pakket plaats. Bij de
overgang van het Ie naar het 2e watervoerend pakket veranderen de stroombanen daarnaast nog van kleur. In het
Ie watervoerend pakket zijn de stroombanen en isohypsen groen gekleurd,
terwijl in het 2e watervoerend pakket deze
rood gekleurd zijn.
In afb. 2 zijn naast het aantal stroombanen
ook de isohypsen van het le en 2e watervoerend pakket weergegeven. Deze
isohypsen zijn getekend met het
programma-onderdeel TOPO van
SURFER. In afbeelding 3 zijn, ter
illustratie van een stroomopwaartse
berekening met negatieve porositeiten, in
een verticale oost-west projectie stroombanen weergegeven die vanaf de put in
het Ie watervoerend pakket zijn gestart.
De stroombanen van de put in het
2e watervoerend pakket zijn in deze afb.
niet getekend.
4. Stoftransport
In het programma G R I D F L 0 3 wordt het
transport van verontreinigingen via het
verzadigde grondwater behalve door
advectie (stroming) bepaald door
adsorptie/desorptie, dispersie en afbraak.
Hen verontreiniging wordt gedefinieerd

door een groot aantal deeltjes met een
bepaalde massa. Het aantal te definiëren
deeltjes is in principe onbeperkt. Om
praktische redenen, zoals het beslag van
schijfruimte en rekentijd, wordt het aantal
deeltjes niet te groot gekozen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen
continue en momentane verontreinigingsbronnen. Voor continue bronnen moet de
periode waarbinnen de verontreinigingsbron actief is, worden gedefinieerd. Voor
een momentane verontreinigingsbron
moet het moment van lozing worden
opgegeven.
Als verontreinigingsbron kan een
puntbron of een diffuse bron worden
gedefinieerd. De diffuse bron wordt
gedefinieerd als een recht prisma waarvan
het boven- en ondervlak wordt gevormd
door een willekeurige vierhoek. Bij de
diffuse bronnen worden de deeltjes
rondom over het gedefinieerde volume
verdeeld. In een berekening kunnen een
willekeurig aantal van bovengenoemde
bronnen worden meegenomen. Onder
invloed van de verschillende processen
wordt de verplaatsing en de massa van de
deeltjes in de loop der tijd berekend.
Achtereenvolgens worden de verschillende processen kort toegelicht.
Adsorptie/desorptie
Het adsorptie/desorptie proces wordt in
het computerprogramma gemodelleerd

uitgaande van een lineaire adsoptie/
desorptie isotherm. Voor het transport van
opgeloste verontreinigingen via het grondwater betekent dit dat deze een constante
factor worden vertraagd ten opzichte van
de grondwatersnelheid. Deze factor,
retardatiefactor Rd genaamd, kan als volgt
worden berekend:
Rj = 1+ rho*kj/por
met:
rho droge buikdichtheid van de bodem
(kg/dm')
por porositeit van de bodemlaag (mVm 3 )
kd verdelingscoëfficiënt (dmVkg)

Per bodemlaag kan een aparte retardatiefactor worden gedefinieerd.
Dispersie
Dispersie, een proces dat optreedt door
lokale afwijkingen van de grondwatersnelheid, wordt gesimuleerd met behulp
van een 'random walk' methode.
Uitgaande van een homogeen isotroop
watervoerend pakket treedt er bij een
verplaatsing langs een stroombaan ds
door dispersie een afwijking in de
longitudinale richting op. Deze afwijking
(<51)vindt plaats in de richting van de
stroombaan. Daarnaast treden er door de
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verplaatsing ds langs de stroombaan in
twee transversale richtingen ook
afwijkingen op. Deze twee transversale
afwijkingen staan loodrecht op de stroombaan. Eén afwijking (<5tl) vindt plaats
evenwijdig het x-y vlak. De andere
afwijking (ô\2) vindt plaats loodrecht op
de longitudinale- en loodrecht op de
eerste transversale afwijking. In afb. 4
zijn de verschillende afwijkingen ten
opzichte van de verplaatsing ds langs de
stroombaan weergegeven. De grootte van
de afwijkingen worden bepaald door een
'random' trekking uit een bepaald
+/-interval. De longitudinale afwijking ö\
en de transversale afwijking öt worden
getrokken uit de volgende intervallen:
(51:R[l-1] * ((6*a,*ds)w + dt/ds * a, *
0,+dt-Vt))
(5t:R[l-l] * (6*a,*ds)0-5
met:
ai en a,
de dispersiviteiten in respectievelijk
longitudinale en transversale richting (m).
R[l-1]
een randomgetal uit het interval [1,-1]
De verschillende afwijkingen kunnen
vervolgens worden ontbonden in x,y en z
richting:
ôx = (51 * dr/ds * dx/dr - <5tl *dy/dr (5t2 *dz/ds * dx/dr
öy = ôl* dr/ds *dy/dr + <5tl * dx/dr +
(5t2 * dz/ds * dy/dr
öz = (51 * dz/ds + 0 + (5t2 * dr/ds
met:
ds = ((xn-x) 2 +(yn-y) 2 +(zn-z)2)o.5
d r = ((xn-x) 2 +(yn-y)2)0.5
dx = xn-x, dy = yn-y en dz = zn-z
Bij de verschillende advectieve verplaatsingen dx,dy,dz worden de
dispersieve afwijkingen ôx, öy en öz
opgeteld volgens:
xn := x + dx + öx
yn := y + dy + öy
zn := z + dt*vz + öz
In het computerprogramma G R I D F L 0 3
wordt ervan uitgegaan dat er alleen
dispersie in de watervoerende lagen
optreedt. Dispersie is in het algemeen een
schaalafhankelijk proces. De verticale
afmetingen van de watervoerende lagen
zijn in verhouding met de horizontale
afmetingen van het modelgebied bij
regionale studies zeer gering. In het
programma G R I D F L 0 3 wordt de
verticale afwijking (5z gelijk aan nul
gesteld.

nieuwe massa dm,+dt na het tijdsinterval
dt worden berekend volgens:
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Aß. 4 - Versdullende dispersieve afwijkingen
tenopzichte van hetdeelvan destroombaan ds.

Afbraak
Afbraak wordt gemodelleerd uitgaande
van een halfwaardetijd.
Aan elke stroombaan kan een massa
worden toegekend van bijvoorbeeld een
bepaalde verontreiniging. Bij een verplaatsing van deze massa dm, langs de
stroombaan over een afstand ds treedt er
in het tijdsinterval dt afbraak op.
Uitgaande van een halfwaardetijd kan de

ln(0,5)*dt/T,
dm 1+dl = dm, *e
met:
dm massa van een deeltje (gr)
dt tijdsinterval (d)
T 1 2 halfwaardetijd (d)
Op vastgestelde tijdstippen wordt de
positie van de deeltjes in het modelgebied
vastgelegd. Aan de hand van die posities
met bijbehorende massa kunnen isomassalijnen worden getekend.
Per watervoerende laag wordt over het
modelgebied een horizontaal grid
geprojecteerd. Voor de dikte van de
gridcellen wordt de dikte van het watervoerend pakket aangehouden. Aan de
hand van de posities en de massa van de
deeltjes op een bepaald tijdstip wordt
onderzocht hoeveel massa er in een
bepaalde gridcel aanwezig is. Deling van
deze totale massa door het oppervlak van
de gridcel levert voor deze gridcel een
hoeveelheid massa per eenheid van
oppervlakte. Ook kan nog worden gedeeld
door de dikte van de gridcel en de

Afb. 5- Horizontaleprojectie van stroombanen metpuntenwolken eniso-ntassalijtien (gr/m2)dooreen
momentane diffuse lozing.
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Afb. 6 - Verticale oost-west projectie van stroombanen met puntenmolken door een momentane diffuse lozing.

porositeit waardoor de gemiddelde
concentratie in het watervoerend pakket
wordt verkregen. Verder redenerend
kunnen per watervoerende laag in de
verticaal nog meerdere grids worden
gedefinieerd zodat ook een verticale
concentratiegradiënt kan worden bepaald.
Naar verwachting zijn voor een acceptabel
3 dimensionaal concentratiebeeld een zeer
groot aantal deeltjes noodzakelijk. Gezien
de grote rekentijden en het grote schijfbeslag dat hiermee samengaat is deze
mogelijkheid vooralsnog niet
geïmplementeerd.
Aan de hand van het massagrid kunnen
vervolgens per watervoerend pakket, met
het programma-onderdeel TOPO van
SURFER, iso-massalijnen worden
getekend. Op deze wijze kan de verplaatsing van een verontreinigingsfront in
de loop der tijd worden gevolgd.

massa van 500 gram gedefinieerd die op
het tijdstip t=0 worden losgelaten. Voor
de longitudinale- en transversale
dispersiviteit zijn waarden van
respectievelijk 5 en 0,5 m gekozen.
In deze berekening is adsorptie niet in
beschouwing genomen. In een van te
voren vastgestelde pompperiode
verplaatsen de deeltjes zich onder invloed
van de grondwaterstroming met hun
verschillende dispersieve afwijkingen. De
massa van de deeltjes wordt afhankelijk
van de halfwaardetijd en de stroomtijd
aangepast.

Op gekozen tijdstippen kan de positie van
de deeltjes worden getekend en kunnen
voor dat tijdstip iso-massalijnen worden
getekend.
In afbeelding 5 is een horizontale projectie
van het stroombanenbeeld met puntenwolken op vier verschillende tijdstippen
weergegeven. In deze afbeelding zijn
naast de puntenwolken ook iso-massalijnen getekend. In afbeelding 6 zijn in een
verticale doorsnede dezelfde vier puntenwolken met een aantal stroombanen weergegeven. In de scheidende laag van
afbeelding 6 zijn geen deeltjes getekend
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Voorbeeldvan eenstoftransportberekening
Uitgaande van de eerdere modellering is
voor een momentane lozing van een
diffuse bron in het eerste watervoerend
pakket het transport van de verontreiniging onder invloed van dispersie en
afbraak berekend. De diffuse bron bestaat
uit een rechte prisma met horizontale
afmetingen van 100*200 m 2 en een
verticale afmeting van 2 m. In dit recht
prisma zijn 1.000 deeltjes met elk een
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omdat het transport van de deeltjes door
de scheidende laag in één stap wordt
gerealiseerd.
In de gedefinieerde pompperiode hebben
een aantal deeltjes beide putten bereikt.
Voor beide putten kan een curve worden
samengesteld die het verloop van de
opgepompte massa in de loop der tijd
weergeeft. Van deze massacurve kan een
concentratiecurve worden afgeleid. In
afbeelding 7 is voor de onttrekkingsput in
het 2e watervoerende pakket de
cumulatieve massacurve en de afgeleide
concentratiecurve weergegeven. Het
programma G R I D F L 0 3 biedt de
mogelijkheid om te kunnen 'doorstarten'.
Het resultaat van een eerder berekende
periode kan als extra invoer worden
gebruikt voor een nieuwe periode. De
posities van de deeltjes met hun bijbehorende massa's worden hiertoe in een
bestand vastgelegd. Net zoals voor een
enkele pompperiode kan per onttrekkingsput bij een aaneenschakeling
van pompperioden een cumulatieve
massacurve en een concentratiecurve
worden bepaald. Op deze wijze kan de
verspreiding van een verontreiniging,
onder invloed van wisselende
onttrekkingsdebieten of andere hydrologische ingrepen, in de loop der tijd
worden gevolgd.
5. Conclusies
Met het programma G R I D F L 0 3 kan op
basis van de resultaten van een eerder
uitgevoerde geohydrologische stijghoogtemodellering een pseudo 3 dimensionaal
stroombanenbeeld worden berekend.
Daarnaast kan met het programma
G R I D F L 0 3 het transport van verontreinigingen voor een aaneenschakeling
van pompperioden worden berekend. De
berekeningsresultaten kunnen worden
gepresenteerd in de vorm van stroombanenpatronen, puntenwolken, iso-massalijnen en cumulatieve massacurven en
concentratiecurven. Het programma is
vooral geschikt voor het berekenen van
stroombanen bij regionale geohydrologische modelleringen waarbij de
heterogeniteit van de verschillende
bodemlagen is meegenomen. Het
programma G R I D F L 0 3 kan voor de
volgende onderwerpen worden toegepast:
- berekening van beschermingsgebieden
en intrekgebieden van pompstations;
- het onderscheiden van stroomgebieden
bij regionale modelleringen, zoals bijvoorbeeld in MER-studies of landinrichtingsstudies;
- stoftransportberekeningen, zoals
bijvoorbeeld de berekening van het
transport van nitraat in waterwingebieden.
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eisend karakter en noemde de milieuorganisaties niet ontvankelijk in hun
vorderingen. Hij beweerde dat de paksverontreinigingen zich vrijwel niet over
grote afstanden verspreiden en dat weinig
giftige stoffen daardoor in Nederland
terecht kunnen komen. (ANP)
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WZHO plaatst watermeters in
Zwijndrecht
Maatregelen van Cockerill
geëist tegen vervuiling Maas
De Stichting Rijnwater, Natuur en Milieu
en de provinciale milieufederaties van
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg
willen dat het Belgisch bedrijf Cockerill
Sambre zijn lozingen van giftige stoffen tot
een aanvaardbaar minimum terugbrengt.
Bovendien willen de organisaties
beschikken over analyses van de lozingen
van Cockerill.
Als het Belgische bedrijf dat niet doet,
moet het een dwangsom van een half
miljoen gulden per overtreding per dag
betalen. De organisaties eisten een en
ander in een kort geding tegen Cockerill
dat half januari voor de rechtbank in
Maastricht diende.
Mr. van den Biesen voerde namens de
eisers aan dat twee vestigingen van
Cockerill in Luik en Charleroi giftige en
kankerverwerkende stoffen op de Maas
en de Sambre lozen. Hiermee wordt het
Nederlandse oppervlaktewater op een
onaanvaardbare wijze vervuild.
De stoffen, paks genaamd, worden in snel
tempo afgevoerd en komen grotendeels in
de uiterwaarden van de Maas en uiteindelijk in de Biesbosch terecht. Mr. van
den Biesen had becijferd dat bij Eijsden
jaarlijks zeker tweeduizend kilo paks de
grens passeren. Hij zei te vrezen dat door
de recente overstromingen heel wat
tuinen in Limburg ernstig verontreinigd
zijn.
Volgens hem is het gezien de stand van de
huidige techniek niet moeilijk om de paks
uit het water te verwijderen. In Nederland
lukt dit met een methode van Hoogovens
tot meer dan vijfennegentig procent.
Zeker een bedrijf als Cockerill met een
miljarden-omzet moet hiertoe toch zeker
in staat zijn, aldus Van den Biesen. Hij
betoogde verder dat Cockerill in strijd met
de Nederlandse wetgeving en vooral met
de Europese richtlijn van mei 1976
handelt. In Charleroi ontbreekt een
lozingsvergunning. In Luik is die wel
aanwezig, maar zonder norm voor
lozingen van paks.
De raadsman van Cockerill Sambre, mr.
G. van der Feltz, betwistte het spoed-

De NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) wil in de gemeente
Zwijndrecht in een periode van drie jaar
bijna 17.000 watermeters plaatsen. Het
startsein daartoe werd op 28 januari jl.
gegeven door de Zwijndrechtse burgemeester D. Corporaal.
Zwijndrecht is de laatste onbemeterde
gemeente in het verzorgingsgebied van
WZHO. Bewoners spraken al ten tijde van
het voormalige Waterleidingbedrijf OostIJsselmonde hun voorkeur voor een
watermeter uit.
WZHO voert het bemeteringsproject wijk
voor wijk uit. De bewoners worden tijdig
per brief op de hoogte gesteld van het
project. Na de plaatsing krijgen zij een
informatiepakket waarin onder meer tips
voor waterbesparing worden gegeven.
Verwacht wordt, dat met de watermeter
een impuls wordt gegeven aan een
verstandig gebruik van water: een hoog
waterverbruik is direct in de portemonnee
te merken. Het vastrecht in Zwijndrecht
bedraag f 87,30, een kubieke meter water
kost f 2,03. (Persbericht WZHO)

RIVM-symposium
Het RIVM organiseert een symposium
'Microbiologische referentiematerialen:
een relaliteit'. Het symposium vindt plaats
op 6 april 1993 bij liet RIVM in Bilthoven.
Sinds 1986 werkt het RIVM met steun
van het EG Bureau Communautaire de
Référence aan de ontwikkeling van
referentiematerialen voor microbiologische laboratoria. Naar verwachting
zal deze maand een tweetal materialen
door de EG worden gecertificeerd:
capsules met Salmonella typhimunum en
Enterococcus faeaum.
Het symposium besteedt aandacht aan de
eigenschappen, gebruiksmogelijkheden en
beschikbaarheid van de referentiematerialen.
Nadere inlichtingen:
RIVM, mevrouw K. Draaisma, Postbus 1,
3720 BA Bilthoven, telefoon 030-742661.

