Een toepassing van het computerprogramma STROPZ2; modellering
van nitraattransport in het grondwaterbeschermingsgebied van het
pompstation Bunnik

Inleiding
Vrijwel alle beschermingszones van
waterwingebieden in Nederland zijn tot
voor kort berekend uitgaande van
reistijden van het grondwater alleen in het
watervoerend pakket. Watervoerende
pakketten worden echter vaak aan de
boven- en onderzijde begrensd door
slecht doorlatende scheidende lagen.
Met de reistijd van het grondwater in
deze lagen is,vanwege de onzekerheid
over de beschermende werking, tot nu toe
vrijwel geen rekening gehouden.
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De richtlijnen van de Commissie
Bescherming Waterwingebieden (CBW)
zijn echter zodanig bijgesteld dat, wanneer
de beschermende kwaliteit van deze lagen
betrouwbaar is, de reistijden in deze
scheidende lagen in beschouwing
genomen mogen worden. Hierdoor is er
een behoefte aan rekentechnieken
waarmee stroombanen en reistijden van
het grondwater in zowel watervoerendeals waterscheidende lagen kunnen worden
berekend. Met het door het RIVM
ontwikkelde computerprogramma
FLOPZN kunnen deze berekeningen
worden uitgevoerd. Met dit computerprogramma kunnen pseudo3-dimensionale stroombanen en reistijden
van het grondwater worden berekend in
een systeem van gedeeltelijk afgesloten
gelaagde watervoerende pakketten.
De specifieke parameters (doorlatendheid
en porositeit) waarmee deze gelaagdheid
kan worden gekarakteriseerd ontbreken in
de praktijk echter vaak. De informatie die
meestal over de watervoerende laag
beschikbaar is, is een totale pakketdikte en
een totaal doorlaatvermogen (kD).
Naast de berekening van stroombanen en
reistijden van het grondwater is er
behoefte aan een rekentechniek waarmee
de effecten van ruimtelijk variërende

Samenvatting
Een vergelijking van het programma FLOPZN en STROPZ2 geeft aan dat voor
een hydrologisch systeem bestaande uit twee gedeeltelijk afgesloten watervoerende pakketten gelijke resultaten worden verkregen in de berekende
stroombanenpatronen. Het programma STROPZ2 biedt daarnaast nog de
mogelijkheid voor de berekening van stoftransport onder invloed van dispersie,
adsorptie en afbraak. Met het programma STROPZ2 kan op een relatief
eenvoudige wijze een grondwaterbeschermingsgebied worden doorgerekend,
waarbij zowel een accent op het stromingsbeeld en de verblijftijden van het
grondwater als op het transport van verontreinigingen gelegd kan worden.
Als voorbeeld van een toepassing van het programma STROPZ2 is gekozen voor
de modellering van de nitraatuitspoeling vanuit landbouwgronden in het
grondwaterbeschermingsgebied Bunnik. Als resultaten van de modellering
worden doorbraakcurven van de winning en stroombanenpatronen met puntenwolken gepresenteerd. De kwetsbaarheid van het grondwaterbeschermingsgebied
Bunnik en het effect van eventueel toekomstige maatregelen met betrekking tot
de beperking van de nitraatuitspoeling worden aangegeven.

mestgiften op de kwaliteit van het
opgepompte grondwater relatief
eenvoudig kunnen worden berekend.
Een computerprogramma dat deze
mogelijkheid biedt is het computerprogramma STROPZ2. Met dit
programma kan naast een pseudo3-dimensionaal stromingsbeeld, ook het
transport van verontreinigde deeltjes in
een systeem van 2 gedeeltelijk afgesloten
watervoerende pakketten worden
berekend. Het computerprogramma
STROPZ2 is een vernieuwde PC-versie
van het programma STROP, dat
oorspronkelijk door de dienst Waterbeheer van de provincie Gelderland is
ontwikkeld.
In dit artikel worden in eerste instantie
beide computerprogramma's kort
beschreven. Vervolgens wordt ingegaan
op de modellering van de grondwaterstroming in het waterwingebied Bunnik
(afb. 1) van NV Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland (WMN). Hierbij
worden de resultaten van het programma
FLOPZN vergeleken met de resultaten
van het programma STROPZ2.
De laatste jaren worden de waterleiding-

bedrijven geconfronteerd met hoge
concentraties aan nitraat in het onttrokken
water. Het onderzoeksgebied kenmerkt
zich door de aanwezigheid van een dunne
holocene deklaag. Door de sterk
toegenomen mestgiften en de aanwezigheid van deze dunne deklaag is het gevaar
voor uitspoeling van nitraat naar het
diepere grondwater groot.
Daarnaast wordt in het onderzoeksgebied
een aantal huishoudelijke en bedrijfsafvalwaterlozingen aangetroffen die van
invloed zijn op de nitraatbelasting van het
diepere grondwater. In dit onderzoek is
getracht het effect van beide nitraatbronnen op de kwaliteit van het
opgepompte grondwater vast te stellen.
Op basis van deze kwaliteitsvoorspellingen kan de urgentie van
beleidsmaatregelen ter vermindering van
de nitraatbelasting worden beoordeeld.
Beschrijving toegepaste
computerprogrammatuur
Korte beschrijving van het programma
FLOPZN
Met het computerprogramma FLOPZN
kunnen stationaire stroombanen en reis-

Afb. 1 - Pompstation Bunnik.
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tijden worden berekend ineensysteem
van maximaal 10 gedeeltelijk afgesloten
gelaagde homogene isotrope watervoerende pakketten (aquifers).
Elke aquifer kan weer onderverdeeld
worden in10 sublagen met verschillende
doorlatendheid. Indeaquifers wordt
uitgegaan van weerstandsloze verticale
stroming (Dupuit-Forchheimer aanname).
De regionale grondwaterstroming wordt
geïntroduceerd door in2gekozen punten
in elke aquifer eenstijghoogte te
definiëren. Indebovenste slecht doorlatende laag wordt indeze puntenhet
polderpeil vastgelegd. Het polderpeil
varieert lineair tussen beide opgegeven
waarden. Indeaquifers kunnen volkomen
putten worden gedefinieerd.
De oplossingsmethodiek in het
programma FLOPZN berust opmatrixfuncties. Met matrixfuncties isvoor de
horizontale regionale grondwaterstroming
en deradiale putstroming ineen systeem
van meerdere gedeeltelijk afgesloten
watervoerende pakketten eenrelatief eenvoudige analytische oplossing afte leiden.
De verticale snelheid indeaquifer wordt
bepaald door lineaire interpolatie van de
voeding ofkwel vandebeide aan de
aquifer grenzende scheidende lagen
(methode Strack). Deverticale grondwaterstroming indescheidende lagen
wordt bepaald door het stijghoogteverschil
over deze lagen endehydraulische weerstand. Door middel van hetsuperpositiebeginsel worden ineenbetreffend punt de
resulterende snelheidsvectoren in x-,
y- enz-richting berekend. Voor gekozen
startpunten worden vervolgens stroombanen berekend.
Korte beschrijvingvan het programma
STROPZ2
Met hetprogramma STROPZ2 kunnen
evenals met hetprogramma FLOPZN
stroombanen enreistijden worden
berekend ineensysteem van maximaal
twee gedeeltelijk afgesloten homogene
isotrope watervoerende pakketten
uitgaande van eenlineair variërend
polderpeil. Hetprogramma STROPZ2
biedt daarnaast nog demogelijkheid voor
de berekening van hettransportvan
verontreinigde deeltjes onder invloed van
dispersie, adsorptie en afbraak.
De berekening van het stromingsbeeld
wordt uitgevoerd opbasis van analytische
formules.
Het dispersieve gedrag van eenverontreiniging wordt gemodelleerd met behulp
van de'random walk' methode. In het
programma wordt uitgegaan vaneen
lineaire adsorptie diekanworden
gemodelleerd met behulp van een
retardatiefactor. Deafbraak vaneen

verontreiniging kan worden gemodelleerd
door middel van een halfwaardetijd.
De verontreinigingsbronnen kunnen
worden gedefinieerd alseenpuntbron of
als eendiffuse bron intwee of drie
dimensies. Voor diffuse bronnenkan
worden gekozen uitrechthoekige bronnen
of bronnen indevorm vaneenwillekeurig gekozen polygoon. Voorts kan een
verontreinigingsbron worden gedefinieerd
als eencontinue bron ineenbepaalde
periode ofals eenimpulsbron op een
bepaald tijdstip. Per bron wordt eenaantal
deeltjes met eenbepaalde massa
gedefinieerd dieafhankelijk van hettype
verontreiniging ineen bepaalde periodeof
op eenbepaald tijdstip worden losgelaten
en onder invloed van grondwaterstroming,
dispersie, adsorptie enafbraak worden
verplaatst. Deresultaten van de
berekening worden gepresenteerd als
stroombanenpatronen met puntenwolken
en doorbraakcurven van de putten.
Met hetprogramma STROPZ2 kan het
transport van verontreinigingen, in ruimte
en tijd variërend inconcentratie,op
eenvoudige wijze worden gemodelleerd.
Hydrologische modellering van
beschermingsgebied Bunnik
Het beschermingsgebied Bunnik is
gelegen inhetKromme Rijn-Vechtgebied
(Utrecht). Hetlandgebruik is overwegend
agrarisch. Hetstudiegebied is uitgebreid
bestudeerd door Rijksuniversiteit Utrecht.
De bodem inhetonderzoeksgebied kan
geohydrologisch worden geschematiseerd
als eensysteem bestaande uittwee watervoerende pakketten die van elkaar worden
gescheiden door eenslecht doorlatende
laag bestaande uitafwisselend klei en fijne
zandlaagjes. Hetbovenste watervoerende
pakket, heteerste watervoerende pakket
genaamd, wordt aande bovenzijde
begrensd door eenslecht doorlatende
dunne holocene kleilaag. De onderzijde

van hetdieper gelegen tweede watervoerende pakket wordt gevormd door
slecht doorlatende kleiige zanden van de
formatie van Maassluis. Dedikteen
diepteligging van deverschillende bodemlagen zijn bepaald aandehand van boorstaten van W M N enaan dehand van
literatuurgegevens. In afb. 2is de
gehanteerde geohydrologische
schematisatie met de desbetreffende
geohydrologische parameters weergegeven.
In dehydrologische modellering is voor
het pompstation Bunnik gerekendmet
een onttrekking van 3,5 miljoen mVjruit
het tweede watervoerende pakket, zijnde
de vergunningscapaciteit. (Oostelijk van
het pompstation iseenonttrekking voor
COAR-verbruik eneen industriële
onttrekking inde modellering
opgenomen. Voor demodellering van de
regionale grondwaterstroming zijn buiten
het invloedsgebied van het pompstation
punten gekozen waar stijghoogten
gedefinieerd zijn. Destijghoogten zijn
bepaald aandehand vanpeilgegevens in
het eerste entweede watervoerende
pakket envan landbouwbuizen op28april
1989. Destijghoogten inde landbouwbuizen zijn gebruikt voor hetvastleggen
van hetfreatisch niveau (polderpeil) in de
deklaag.
Resultaten vandehydrologische modellering
Met debesproken invoerwaarden is het
stroombanenpatroon voor eenperiode
van 100 jaren berekend. Deberekeningsresultaten van deprogramma's FLOPZN
en STROPZ2 voor stroombanenbeeld en
verblijftijden blijken identiek.
Het resultaat van dehydrologische modellering wordt gepresenteerd in een
horizontale enverticale projectie van het
stroombanenbeeld (afb. 3aen3b). Uithet
stroombanenbeeld blijkt datersprakeis
van infiltratie van heteerste naarhet
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tweede watervoerende pakket. Wanneer
rekening wordt gehouden met de reistijden in de slecht doorlatende lagen blijkt
dat de 25-jaarszone aan het maaiveld niet
meer bestaat. Wordt uitgegaan van alleen
reistijden in het tweede watervoerende
pakket, dan blijkt dat de 25-jaarszone
globaal overeen komt met het vastgestelde
grondwaterbeschermingsgebied.
Modellering van transport van nitraat
De nitraatbelasting van het grondwater in
het eerste watervoerende pakket wordt
veroorzaakt door nitraatuitspoeling en
door lozingen van huishoudelijke aard en
bedrijfsafvalwater (melkveehouderijen).
Binnen het grondwaterbeschermingsgebied van het pompstation Bunnik
worden 15 huishoudelijke afvalwaterlozingen en 4 bedrijfsafvalwaterlozingen
aangetroffen.
Nitraatbelasting dooruitspoeling
Door de Landbouwuniversiteit
Wageningen is een onderzoek uitgevoerd
naar de nitraatuitspoeling in de grondwaterbeschermingsgebieden Bunnik en
Cothen. In dit onderzoek is getracht met
behulp van het door STIBOKA
ontwikkelde programma RENLEM, een
indruk te krijgen van de grootte van de
nitraatuitspoeling in de deklaag.
Het programma RENLEM berekent bij
een gegeven bemestingscenario de
nitraatconcentratie in het freatisch grondwater in een evenwichtssituatie voor een
gemiddeld hydrologisch jaar.
Uitgangspunt hierbij is dat er een
volledige omzetting van stikstof naar
nitraat plaatsvindt. De nitraatuitspoeling
wordt berekend op basis van variaties in
bodemopbouw en landgebruik. In 34
punten is in het grondwaterbeschermingsgebied Bunnik de nitraatuitspoeling op
basis van huidige mestgiften berekend. In
tabel I zijn de voorlopige resultaten van
deze berekening voor het grondwaterbeschermingsgebied Bunnik weergegeven.
Over het onderzoeksgebied is een raster
gelegd bestaande uit 64 cellen met
afmetingen van 200*200 m 2 .
Elke rastercel wordt beschouwd als een
diffuse continue verontreinigingsbron.
De sterkte van deze bronnen wordt
bepaald door de voorlopige resultaten van
de nitraatuitspoelingsberekeningen met
het programma RENLEM. Als binnen een
rastercel meerdere punten aanwezig zijn,
is voor de bronsterkte het gemiddelde van
de berekende waarden aangehouden.
Wanneer binnen een rastercel geen
punten liggen, is voor de desbetreffende
rastercel als bronsterkte het gemiddelde
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AJb. 3A -Horizontaalstroombanenpatroon opbasis van vergunningscapaciteit.

Aß. 3B - Verticaalstroombanenpatroon op basis van vergunningscapaciteit.
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TABEL I- Voorlopige resultaten berekening nitraatuitspoeling inhetgrondwaterbeschermingsgebiedBunnik
opbasis van huidige mestgiften.
Coördinatenm

X

Y

140.961
140.942
140.891
141.208
141.157
141.115
141.394
141.362
141.638
141.608
141.888
141.832
141.782
142.098
142.063
142.356
142.277

452.926
452.753
452.343
452.914
452.516
452.122
452.500
452.106
452.482
452.086
452.437
452.059
451.661
452.231
451.837
452.395
451.833

Landgebruik

kgN/hajr

9,3
8,6
28,3

3

8,7
11,2

3,1
3

25,4

2

6,9
7.2
3,1
64,5
62,3

2
3
2
3
1

6,0
1,0
16,6

0,2
110,3

Coördinatenm

X

Y

Landgebruik

140.950
140.917
140.869
141.190
141.135
141.081
141.392
141.339
141.618
141.529
141.872
141.802
142.138
142.115
142.024
142.344
142.607

452.825
452.529
452.137
452.709
452.313
451.906
452.330
451.906
452.278
451.638
452.255
451.863
452.428
452.052
451.627
452.221
452.401

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3

kgN/hair
19,4

5,9
1,8
2,3
12,6

2,9
9,4
5,4
20,3

9,2
1,9
14,8
47,1
12,5

2,2
6,8
0,1

landgebruik: 1grasland, 2 maïsteelt en 3 fruitteelt.

van alleberekende waarden aangehouden.
In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied is door de aanwezigheid van
stedelijk gebied geen nitraatuitspoeling
gedefinieerd. De totale nitraatbelasting
door uitspoeling voor het beschermingsgebied Bunnik is berekend op circa 4,1 ton
N/jaar.
Nitraatbelasting door lozingen
De grootte van de lozingen wordt aangegeven in lozingseenheden (I.e.).
Voor een lozingseenheid is ervan
uitgegaan dat gemiddeld per dag 121liter
afvalwater wordt geloosd met een
verontreiniging aan nitraat van 9,2 g.
Bij melkveehouderijen is van een
gemiddelde bedrijfsgrootte van
200 koeien uitgegaan met een totale lozing
van 5.000 liter afvalwater met 0,84 kg
nitraat. De totale nitraatbelasting, door
lozingen binnen het beschermingsgebied

Bunnik is berekend op circa 1.370 kg
N/jaar. Hiervan komt circa 142 kg/jaar
voor rekening van 15 huishoudelijke afvalwaterlozingen. Elke lozing wordt
gemodelleerd als een continue puntbron.
Uit voorgaande beschouwing blijkt dat de
nitraatbelasting van het eerste watervoerende pakket door uitspoeling vanuit
landbouwgronden bijna een factor 3
groter is dan die van de lozingen. Aan de
hand van genoemde verontreinigingsbronnen is op basis van het onttrekkingsdebiet van 1989 (1,6 miljoen mVjaar) met
het computerprogramma STROPZ2 het
transport van nitraat via het verzadigde
grondwater berekend. In de berekening is
ervan uitgegaan dat de afvalwaterlozingen
en de uitspoeling vanuit landbouwgronden op het tijdstip t=0 beginnen.
Dit aanvangstijdstip zal voor beide
verontreinigingsbronnen kunnen
verschillen.

Afb. 4A -Horizontaalstroombanenpatroon metpuntenwolken door lozingen
(onttrckkingsdebiet1989).

Modellering nitraatvcrontreiniging
De nitraatbelasting door lozingen is
gemodelleerd met 26.500 deeltjes met een
massa variërend van 1en 10 kg N.
De nitraatbelasting door uitspoeling is
gemodelleerd met 20.580 deeltjes met elk
een massa van 20 kg N. Als uitgangspunt
voor de berekening is gekozen dat de
nitraatbelasting in de loop der tijd
constant blijft. De deeltjes zijn over een
periode van 100 jaar gelijkmatig verdeeld
'losgelaten'. In verband met onzekerheden
over de afbraak van nitraat in de
verschillende bodemlagen is in de
berekening afbraak buiten beschouwing
gelaten. Voorts is ervan uitgegaan dat er
een geringe dispersie en geen adsorptie
optreedt. Voor de longitudinale en transversale dispersiviteit zijn waarden van
respectievelijk 2 m en 0,4 m gekozen.
In de watervoerende lagen is de achtergrondconcentratie aan nitraat gelijk aan
nul verondersteld.
Resultaten modellering nitraattransport
Achtereenvolgens is voor een periode van
100 jaar vanaf t = 0 voor zowel lozingen als
uitspoeling het transport van nitraat via
het verzadigde grondwater berekend.
De berekeningsresultaten zijn gepresenteerd als stroombanenpatronen en
puntenwolken. Voor lozingen zijn de
resultaten gepresenteerd in een horizontale en verticale projectie van het stroombanenpatroon met de puntenwolken
(afb. 4a en 4b). Voor de uitspoeling is
volstaan met een horizontale projectie van
de berekeningsresultaten (afb. 5).
Om de invloed van de ruimtelijke
variabiliteit van de nitraatuitspoeling op
de berekende doorbraakcurve vast te
stellen is aanvullend nog een berekening

Afb. 4B - Verticaalstroombanenpatroon metpuntenwolken door lozingen
(onttrckkingsdebiet 1989).
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Afb. 5 -Horizontaleprojectie van de berekening

uitgevoerd waarbij de nitraatuitspoeling
over het gehele gebied constant is
verondersteld. De berekende doorbraakcurven van de verschillende
modelleringen zijn weergegeven in afb. 6.
Deze doorbraakcurven geven, onder de
gestelde uitgangspunten, vanaf t = 0 het
concentratieverloop van nitraat in het
opgepompte grondwater weer.
Het doel van de berekende doorbraakcurven in deze 'case' is niet het
presenteren van toekomstige nitraatconcentraties voor het pompstation
Bunnik, maar het vaststellen van de
invloed van verschillende verontreinigingsbronnen op de kwaliteit van
het opgepompte grondwater. Op basis van
gemeten nitraatconcentraties, historische
informatie over onttrekkingshoeveelheden
en nitraatbclasting en het gedrag van
nitraat in de verschillende bodemlagen
kan de modellering worden geijkt.
Vervolgens kan met de aangepaste
modellering voor toekomstige nitraatbelastingscenario's de nitraatconcentratie
in het te onttrekken grondwater worden
voorspeld.
Uit de berekende doorbraakcurven in
afb. 6 kunnen de volgende uitkomsten
worden gedestilleerd.
- In een periode van 25 tot 100 jaar na
aanvang van de afvalwaterlozingen lopen
de concentraties aan nitraat in het
opgepompte water op tot circa 40 à 50 fig
N/liter.
- In een periode van 25 tot 100 jaar na
aanvang van de uitspoeling loopt de
concentratie aan nitraat op tot circa 250/ug
N/liter. Ook blijkt dat de invloed van de
ruimtelijke variabiliteit van de nitraatuitspoeling op het concentratieverloop
gering is.

Doorbraakcurven tengevolge van lozingen en uitspoeling.

- De concentraties aan nitraat door
uitspoeling zijn gemiddeld een factor 6 à 7
hoger dan die door lozingen.
- Circa 150 jaar na aanvang van de
uitspoeling stabiliseert het concentratieverloop zich op een niveau van circa 300 à
350 ug N/liter nitraat.
Conclusies
Met het computerprogramma STROPZ2
kan de omvang van een grondwaterbeschermingsgebied in een systeem
bestaande uit maximaal 2 gedeeltelijke
afgesloten watervoerende lagen worden
berekend. Het voordeel van STROPZ2
boven FLOPZN is, dat met het computerprogramma STROFZ2 op relatief eenvoudige wijze ook stoftransportberekeningen kunnen worden uitgevoerd.
Als uitgegaan wordt van homogene
isotrope aquifers zijn de resultaten van de
hydrologische berekeningen met het
programma STROPZ2 identiek aan de
berekeningsresultaten met het programma
FLOPZN.
De modellering van gelaagde aquifers met
het programma FLOPZN is, zoals ook de
beschikbare informatie over het grondwaterbeschermingsgebied Bunnik blijkt,
door het ontbreken van parameters niet
mogelijk. Dit hydrologische voordeel van
FLOPZN boven STROP zal ook in andere
gebieden vaak niet kunnen worden benut.
Met het programma STROPZ2 kan een
eerste indruk worden verkregen van de
kwetsbaarheid van een grondwaterbeschermingsgebied, bijvoorbeeld voor
nitraatuitspoeling.
Daarnaast kan het effect van verschillende
uitspoelingsbeperkende maatregelen op
de kwaliteit van het te onttrekken water
op eenvoudige wijze worden
gemodelleerd.

Op basis van de berekeningsschematisatie
van het waterwingebied Bunnik kan
geconcludeerd worden dat de kwetsbaarheid van de waterwinning voor nitraat
gering is. Eventuele uitspoelingsbeperkende maatregelen zullen pas op
lange termijn effect hebben op de
kwaliteit van het te onttrekken water.
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