Heterogeniteit in doorlatendheid en het effect
op stroombanen en verblijftijden

Inleiding
Bij de modellering van grondwaterstroming bepaalt de beschikbaarheid van
de kennis over de eigenschappen van de
ondergrond, zoals doorlatendheid,
porositeit en berging, uiteindelijk de
betrouwbaarheid van een modellering.
Aangezien het tijd- en geldrovend is om
een uitgebreide bemonstering te
realiseren, wordt vaak volstaan met
globale gegevens als invoer voor een
model (bijvoorbeeld schattingen op grond
van een geologische kaart, al dan niet
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gesteund door een pompproef)- Het is
echter vrij goed bekend dat aquifereigenschappen ook over korte afstanden
sterk kunnen variëren. In veel modelstudies hoeft dit weinig problemen op te
leveren als men uitsluitend geïnteresseerd
is in het globale (regionale) beeld van
hoeveelheden grondwaterstroming. Bij het
modelleren van chemisch massatransport
- vervuiling - is het echter essentieel om
kennis te hebben van stroombanen en
verblijftijden van grondwater met de
daarin opgeloste stoffen. Een grote
variabiliteit in de doorlatendheid heeft als
onmiddellijk gevolg dat zich preferente
stroombanen ontwikkelen, waardoor
opgeloste stoffen veel sneller de
winplaatsen zullen bereiken dan op grond
van een homogene situatie wordt
berekend. Dit is duidelijk gebleken uit
veldproeven waarbij chemische
oplossingen werden geïnjecteerd en de
vervuilingspluim in de ondergrond werd
gevolgd, zie bijvoorbeeld Sudicky [1986].
Binnen de hydrologie heeft zich een
discipline ontwikkeld die dit probleem
benadert vanuit een fenomenologisch
standpunt. Het uitgangspunt is dat het een
praktische onmogelijkheid is om op een
deterministische manier de bodemfysische
parameters met de gewenste nauwkeurigheid te bepalen, en dat in plaats daarvan
de variabiliteit van deze parameters moet
worden gebruikt. Deze variabiliteit is er
immers oorzaak van dat de verspreiding

Samenvatting
Het programma FLOWNET [Van Elburg et al., 1989] wordt door hydrologen veel
gebruikt om inzicht te krijgen in het mogelijk verloop van stroombanen in de
ondergrond. Door de gemakkelijke manier waarop doorlatendheden kunnen
worden gewijzigd, kan de invloed hiervan op het stromingspatroon eenvoudig
worden nagegaan. Een probleem is echter dat de doorlatendheid wel van grote
invloed is, maar dat de veldwaarde vaak niet goed bekend is. Een mogelijke
oplossing voor deze onzekerheid is om een stromingsmodel te gebruiken waarin
de doorlatendheid als stochastische variabele wordt beschouwd. In dit artikel
wordt aangegeven hoe stochastische doorlatendheidsverdelingen in een model
kunnen worden ingebracht en wat de invloed daarvan is op de reistijd en
dispersie.

van water in de ondergrond veel groter
is dan op basis van berekeningen met
gemiddelden wordt aangenomen. De
spreiding als gevolg van heterogeniteit
wordt macrodispersie genoemd, als tegenhanger van microdispersie, dat zich op de
schaal van afzonderlijke poriën afspeelt.
In dit artikel wordt de mogelijkheid
aangegeven om de doorlatendheid als
statistische variabele in te brengen in een
grondwater-stromingsmodel. De invloed
op het grondwater-stromingspatroon
wordt met behulp van stroombaantekeningen visueel voorgesteld, en de
invloed op 'effectieve' parameters voor
permeabiliteit en dispersiviteit wordt
belicht.
Doorlatendheid in statistisch opzicht
De doorlatendheid (K) van sedimenten
kan over zo'n 12 tot 14 ordes van grootte
verschillen [Freeze, 1975]. Afbeelding 1,
overgenomen uit Gelhar [1984], illustreert
deze variatie in de doorlatendheid aan de
hand van een profiel over 60 meter. De
beschrijving van doorlatendheid als een
ruimtelijke stochastische variabele houdt
gewoonlijk in, dat we aannemen dat de
doorlatendheid op alle punten in één
formatie beschouwd kan worden als een
populatie die voldoet aan een waarschijnlijkheidsfunctie, die bovendien in elk punt
eenzelfde verwachtingswaarde
(gemiddelde) heeft (stationariteit). Om
deze reden is veel onderzoek gedaan naar
de vraag aan wat voor waarschijnlijkheidsverdeling de doorlatendheid dan voldoet,
zie bijvoorbeeld het overzicht van
Hoeksema and Kitanidis [1985]. Zij
vinden uit een overweldigende hoeveelheid gegevens, dat de verdeling vaak
lognormaal is (afb. 2). Kwalitatief gezien is
dit begrijpelijk: de doorlatendheid kan erg
groot worden en tevens erg klein, maar
nooit kleiner dan 0.
De stochastische variabele K, die voldoet
aan een lognormale verdeling, kan worden
omgeschreven naar Y = ln(K), die
voldoet aan een normale (Gauss)

verdeling. Y wordt dan beschreven door
twee parameters: het gemiddelde (juy) en
de standaard deviatie (o\). De laatste is
een maat voor de variabiliteit. Als in een
sedimentair medium ay = 0, dan is het
medium volledig homogeen.
De meetwaarden worden voorgesteld als
random variabelen, maar tegelijkertijd is
het natuurlijk zo, dat in een aquifer
duidelijke (sedimentaire) structuren
aanwezig zijn. Met andere woorden, de
doorlatendheden zijn niet statistisch
onafhankelijk van elkaar, maar gecorreleerd in de ruimte. Dit kan worden
uitgedrukt door middel van covariantieen autocorrelatiefuncties. De covariantie
tussen Y-waarden, die over een afstand
Ax van elkaar zijn verwijderd, in een
sedimentaire structuur met een lengte Z,
kan worden geschreven als

Rv(/fx)=-

1
Ax

(lnK(x) - E ( l n K ) )

(lnK(x + Ax)- E(Ink) dx

.r

Hierin is E(lnK) de verwachtingswaarde
voor de natuurlijke logaritme van de doorlatendheid. De covariantie wordt gerelateerd aan de variantie van de verdeling
(o\,2) in de uitdrukking voor de autocorrelatie
Ry(zlx)
(2)
rv(zJx) =
Qy2

In het algemeen wordt aangenomen dat
het verloop van de autocorrelatiefunctie
kan worden weergegeven door een
exponentieel dalende functie van de
afstand x:
rv(zlx)

•Uxl/L

(3)

waarin L staat voor de integralscale of
correlatielengte:een maat voor de
gemiddelde lengte waarover de
doorlatendheid gecorreleerd is. Het is van
belang dat L in drie dimensies kan
verschillen. In een horizontale sedimentaire opeenvolging zal Lz doorgaans
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Afb.2-De kansdichtheidsfunctie van de doorlatendheidKvoldoet
vaak aaneen lognormale
verdeling.
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Afb. 1-Doorlatendheids- (millidarcy) enporositeitsbepalingen van boorkernen uit
Mt.Simon inIllinois. Devariabiliteit indedoorlatendheidisvele malengroterdan
dieindeporositeit. (Naar Gelhar [1984/)

kleiner zijn dan Lx enLy eniser dus
sprake van anisotropic in correlatie.

waarschijnlijkheidsverdelingen. Dit levert
dan uiteindelijk een serie realisaties op,
die worden gemiddeld om een beeld te
krijgen van hetensemble[Smith and
Schwartz, 1980].

Werkwijze en voorbeelden van
toepassingen
Stochastische grondwatermodellering is
hoofdzakelijk optwee verschillende
manieren uitgevoerd. Ten eerstede
analytische benadering, waarbij dewet
van Darcy direct wordt opgelost alseen
stochastische partiële differentiaalvergelijking, met random variabelenals
parameters. Devariabelen worden voorgesteld door een gemiddelde waarde
waarop een random 'verstoring'is
gesuperponeerd [Bakr etal, 1978]:
0= H+h H= E (0) E(h) =0
l n ( K ) = F + f F= E(ln)K) E ( f ) = 0

4

waarin 0 deberekende stijghoogte is, en
E( ) deverwachtingswaarde uitdrukt van
het gemiddelde Hendeverstoring h.
De tweede methode omde modellering
uit tevoeren isdoor middel van herhaalde
computersimulaties, ook wel Monte Carlo
simulatie genoemd. Hierbij gaat heterom
dat een groot aantal simulaties gemaakt
wordt van eenzelfde model, waarbij elke
keer opnieuw een parameterconfiguratie
wordt gekozen uit vooraf gedefinieerde

Beide technieken zijn gebruikt omte
kunnen kwantificeren wat demate van
onzekerheid isindevoorspelling vande
stijghoogte, tussen punten waar deze
gemeten is [Gutjahr etal, 1978; Smith and
Freeze, 1979a en 1979b], Demate van
onzekerheid indestijghoogte (Ö> 2 ) blijkt
afhankelijk tezijn van deheterogeniteit in
de doorlatendheid (o\.2). Met andere
woorden, als degeologie heterogener
blijkt tezijn, wordt devoorspelling vande
stijghoogte buiten de peilbuizen
problematischer.
Voorts isveel aandacht besteed aande
mogelijkheid om dispersie te kunnen
relateren aan destatistische eigenschappen van deondergrond [Gelhar and
Axness, 1983;Dagan, 1989].De conventionele dispersie-convectie vergelijkingen,
die het verschijnsel benaderen vanuit
menging opporiën-niveau, blijken
dispersie op'laboratorium-kolom schaal'
goed tekunnen beschrijven. Zodra echter

een 'aquifer-schaal' beschouwd wordt,
blijkt dedispersie veel groter tezijn danin
kolomproeven, enbovendien groterte
worden met afstand. Detoename vande
dispersiviteit met deafstand wordt
verklaard door deaanwezigheid van doorlatendheidsverschillen en preferente
stroombanen. Om dispersie op aquiferschaal teverklaren wordt nietde
dispersiecoëfficiënt aangepast (d.i.
vergroot), maar het stromingsproces
beschreven als beïnvloed door heterogeniteit indedoorlatendheid (c y ),de
correlatieschalen (L)endemate van
anisotropic (L x /L z ).
Een derde toepassing betreft de effectieve
permeabiliteit (K,,). Deze kan gedefinieerd
worden als dealgehele doorlatendheid
van een perfect homogeen (hypothetisch)
medium, die eenzelfde uitkomst geeftals
het medium dat een realistische heterogeniteit vertoont. Inideale situatiesals
bijvoorbeeld een perfect gelaagd pakket
van een oneindige uitgestrektheid is dit
eenvoudig: bij stroming loodrecht op de
gelaagdheid isK^.gelijk aanhet
harmonisch gemiddelde van de afzonderlijke doorlatendheden, enbij stroming
parallel aan degelaagdheid isKc gelijk
aan het rekenkundig gemiddelde. In meer
realistische situaties zal Ke zich tussen
deze twee extremen bevinden. Dus
Kh < K„< K,

(5)

Hieruit blijkt aldat, bij beschikbaarheid
van een aantal K-waarden, het 'gewone'
(d.i. rekenkundige) gemiddelde in het
algemeen niet voldoet. Uit destatistiekis
bekend dat voor een lognormale verdeling
de volgende vergelijkingen gelden. Als
Y= ln(K), dan [Dagan, 1979]:
K
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Afb. 4 -Degrootte van hetdeelgebied, waarin de doorlatendheidvoorgridpunt(x+1)
moetliggen voordat de waardegeaccepteerdwordt, isgelijkaan l/n. Depositie wordt
bepaalddoor ln(K) inx, hetnaastliggendepunt. Voor (z+l) metbetrekking totz
geldtdezelfdeprocedure.

Afb. 3 - (a) Hetgebruikte stromingsmodelheefteen eenvoudige opbouw met een
lineairstijghoogteverloop. (b)Hetstroomlijnenpatroon vooreen homogeen medium,
(c)Stroomlijnenpatroon van een heterogeen medium, waarvan de doorlatendheid
lognormaalverdeeldismeteen standaarddeviatie oy = 1.0. Destruktuur is volstrekt
random, i.e. zonderenige correlatiestruktuur.

waarin K„ het geometrisch gemiddelde is.
Vergelijking (5) kan daarom worden
herschreven tot
2Qy

<

K„

< e 2l

7

Voor een tweedimensionaal medium met
een random lognormale K-verdeling
zonder correlatiestruktuur geldt dat
Kc = Kg [Gutjahr et al., 1978].
Simulatie van heterogeniteit
Om inzicht te krijgen in de manier waarop
de genoemde variabelen bepalend kunnen
zijn voor het stromingspatroon, de
verblijftijd en de effectieve permeabiliteit
is voor een eenvoudige situatie van
horizontale grondwaterstroming een
aantal simulaties uitgevoerd met telkens
een andere verdeling van de doorlatendheid. Voor de berekening van de grond-

waterstroming is het tweedimensionale,
eindige differentie computerprogramma
FLOWNET [Van Elburg et al., 1989]
gebruikt. Het gebruikte model bestaat uit
een profiel van 500 gridcellen, met daarop
een lineaire hydraulische gradiënt (afb.
3a). In een homogene situatie ontstaat een
stroomlijnenpatroon als in afb. 3b. In afb.
3c is te zien wat het effect is als random
K-waarden worden ingevoerd uit een
lognormale verdeling, zonder enige
interne samenhang.
De matrix van 500 cellen is telkens op een
zodanige wijze ingevuld, dat voldaan werd
aan de vooraf gestelde waarde voor het
gemiddelde, de standaard deviatie, en de
horizontale en vertikale correlatielengte
van ln(K). Het schema voor de invulling
bestaat uit de volgende stappen:
1. Eerst wordt een normaalverdeling
gecreëerd van 200 waarden voor ln(K),

met behulp van een standaard tabel
[Spiegel, 1972], welke voldoet aan vooraf
gekozen waarden voor ßy en ery. Nadat
ln(K)-waarden zijn omgezet in
K-waarden, resulteert dit in een
lognormale verdeling.
2. Uit deze verdeling wordt de matrix
samengesteld van doorlatendheden in het
model. Voor een situatie met een
correlatielengte kleiner dan de lengte van
een element, wordt 500 keer een random
getal getrokken tussen 0 en 200, en de
bijbehorende doorlatendheid wordt aan
het gridpunt toegekend. Als een grotere
correlatielengte wordt vereist, volgt 3.
3. De correlatielengte L wordt uitgedrukt
in een aantal cellen door te delen door de
cellengte Ax: n = L/Ax. Met behulp van
n wordt nu bepaald in welk deeloppervlak
onder de curve van de lognormale
verdeling de nieuwe K-waarde moet
vallen (afb. 4). Als de getrokken waarde
buiten de gestelde grenzen valt, wordt
deze afgewezen en wordt opnieuw
getrokken.
Als de matrix gereed is,wordt berekend
wat de uiteindelijke waarde voor ay en L
is. Het blijkt dat ay altijd enigszins varieert
rond de vooraf gestelde waarde, wat te
verklaren is uit het feit dat een
verzameling van beperkte omvang wordt
gekozen. Voor L geldt, dat deze altijd
minimaal de vooraf gekozen waarde heeft,
aangezien dit het minimum acceptatie
niveau was.
Nadat het profiel is doorgerekend, kan de
effectieve permeabiliteit eenvoudig
worden berekend. De wet van Darcy geeft
v= - K

dh
dx

(8)
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Afb. 5-Een realisatie vaneen stromingspatroon metisotrope heterogeniteit. Destandaarddeviatie vanln(K) ay= 0.5,decorrelatielengte L=25mendeverhoudingtussen de
effectievepermeabilitcitenhetgeometrischgemiddeldeK/K,, = 1.04. Rechts isdetheoretische autocorrelatiecurvevoorLx =25mweergegeven volgens vergelijking (3).
Desymbolen zijn deberekende waarden voorhetgegenereerde model.
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Afb. 6-Een realisatie vaneen anisotroop medium,meteen standaarddeviatievan ln(K) ey= 1.0. Dematevan anisotropic L/Lx = 1.5, K/Kg•autocorrelatie Lx (rechts) bedraagt20 m.

De afstand, het lineaire stijghoogteverval
en de porositeit (e) zijn bekend, waardoor
de actuele stroomsnelheid wordt
K- Ah

(9:

s-Ax
De reistijden van de stroombanen zijn
bekend, zodat de gemiddelde actuele
stroomsnelheid berekend kan worden.
Daarmee wordt de effectieve permeabiliteit van het gehele profiel
E• Ax

e • Ax2

K,:

In afb. 5 is een realisatie weergegeven met
isotrope heterogeniteit, met ay = 0.5. Het
is een beeld van stroombanen zonder een
grote kronkeligheid, regelmatiger danhet
patroon zoals dat in afb.3cte zienwas.
Aan de rechterzijde is de autocorrelatie
weergegeven en vergeleken met de theoretische functie, zoals gegeven in (3).Voor
de isotrope simulaties bleek dat de effectieve permeabiliteit Ke goed benaderd kan
worden door het geometrisch gemiddelde
Kg, en dat de correlatielengte hierop niet
van invloed is.

(10)

waarin t de gemiddelde reistijd is.

Afb. 6 en 7 zijn twee voorbeelden vaneen
anisotrope correlatiestruktuur, met
verhoudingen L x /L 2 = 1.5 en L x /L z = 1 5 .

Voorbeelden van stromingspatronen
De uitgevoerde simulaties zijn in te delen
in een aantal series: (1) isotrope media,
met een constante standaard deviatie ay
en een oplopende correlatielengte L;(2)
anisotrope media, met constante ery,
constante Lz en oplopende Lx; (3) anisotrope media, met LK = 50m, Lz = 11-14
m en o\ oplopend van 0.1 tot2.0.

Als deze verhouding omhoog gaat, zien
we een gelaagdheid onstaan. De stroombanen concentreren zich in banen met
hoge doorlatendheid, ofwel stroming
treedt op langs preferente paden. Voor
deze anisotrope situatie is Ke groter dan
Kg, of beter, voor L x /L z = 1geldt dat K,. =
Kg en voor L x /L 2 - > <; nadert K. naar Ka
[Gehrels, 1989]. In affx 8 wordt duidelijk

Ah

t- Ah

70

80

90

1

X)

1.05enK/K„ = 0.63.De

dat, ondanks een hydraulische gradiënt
waarbij een horizontale stroming wordt
verwacht, een hoge waarde voor ay locaal
grote afwijkingen kan veroorzaken.
Verblijftijden en macrodispersie
De reistijden van de individuele stroombanen kunnen worden gezien alsde
verblijftijden van een conservatief getransporteerde stof. De doorlatendheidsverdeling is van invloed op de spreiding
in de tijd die een conservatief element
nodig heeft om via de verschillende
stroombanen door het gehele profiel te
reizen.
Dit kan worden uitgedrukt met behulp
van de dispersiviteit a, die gedefinieerd
is als
tf*2
(11)
2x
Hierin is ö\ 2 de variantie vanhet front
op afstand x, hetgeen een maat is voor de
spreiding in de afgelegde weg (m2)van
de opgeloste stof langs individuele
stroombanen.
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Afb. / - Eenrealisatie van een anisotroop medium,met een standaarddeviatie van ln(K) a —1.0. Demate van anisotropic L/Lx = 15, K/K = 1.69en K/Ka = 1.13. De
autocorrelatie Lx (rechts) bedraagt 200m.
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Afb. 8 -Eenrealisatie van een anisotroop medium, meteen standaarddeviatie van ln(K) ay= 1.2. Demate van anisotropic L/Lx = 4.1, K/Ke = 1.37en K/Ka = 0.68. De
autocorrelatie Lx (rechts) bedraagt 53m.
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Afb. 9-Dedispersiviteit a afgebeeld alsfunctievan (a) dematevan anisotropic L/L, voorrealisaties waarvoorgeldtdater„= 0.5,en(b) de standaarddeviatie ln(K) v voor
realisaties met L/L,. =+4.0. AlsL/L, -* °°verwachten wevolgens vergelijking (12) voor(a) data = 105m.

Voor de verschillende series is a berekend
om te bepalen in hoeverre de mate van
anisotropic en de variantie van ln(K) van
invloed zijn op de dispersie. De correlatielengte L blijkt geen significante invloed op
de dispersiviteit te hebben, zolang het
medium isotroop is. Zodra de verhouding
L x /L 7 echter oploopt, blijkt a ook een

hogere waarde te krijgen (afb. 9a). Er kan
worden afgeleid dat als L x /L z naar
oneindig nadert (dus een ideaal, horizontaal, gelaagde aquifer) de dispersiviteit
wordt [Appelo and Postma, 1991]:
1

a=-(eVD2- x
2

(12)

Deze waarde (a = 105 m voor ay — 0,5)
wordt echter in het model niet bereikt. Als
ay groter wordt, blijkt dat a in eerste
instantie evenredig groter wordt, om
vervolgens nagenoeg constant te worden
(afb. 9b). Gezien het beperkte aantal
realisaties hebben deze resultaten slechts
een indicatief karakter, en is voorlopig
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even afgezien van het vaststellen van een
verder verband tussen a en L x /L z of ay
[Dagan, 1989].Ter illustratie zijn in afb. 10
nog twee doorbraakcurves weergegeven.
Conclusies
De standaard deviatie van ln(K) o\, en de
mate van anisotropic L x /L, bepalen in
hoge mate de waarde van de effectieve
permeabiliteit Ke, het grondwaterstromingspatroon en de macrodispersie.
In simulaties met een isotroop medium
kan Ke goed worden benaderd door het
geometrisch gemiddelde Kg van de
waarden voor de doorlatendheid. In meer
realistische simulaties van anisotrope
media, waarin de stromingsrichting
parallel is aan de gelaagdheid, blijkt dat
Kg niet meer voldoet als benadering voor
Kç, maar dat Fv een waarde aanneemt
tussen Kg en K,,. De dispersiviteit blijkt
een hogere waarde te krijgen als het
contrast in doorlatendheden groter wordt,
en als het medium een hoge mate van
anisotropic vertoont waardoor preferente
paden ontstaan.
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Tuinbouw in Rijnland
vergunningsplichtig
Nieuwe glastuinbouwbedrijven in het
gebied van het hoogheemraadschap
Rijnland moeten met ingang van volgend
jaar vergunningen aanvragen volgens de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
(WVO). Daartoe zal het hoogheemraadschap binnenkort besluiten.
In het gebied van Rijnland zijn ruim
zestienhonderd glastuinbouwbedrijven
gevestigd, vooral bloemenkwekerijen.
Voor nieuwe bedrijven of bedrijven die
ingrijpend verbouwen geldt dat ze de
uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen drastisch moeten verminderen.
Volgens schatting gaat het volgend jaar
om tweehonderdtwintig bedrijven. In de
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