Modelleren met 'MICRO-FEM'

1. Inleiding
Modelleren van grondwaterstroming is
een gevecht met data. Met een grote of
een kleine hoeveelheid.
Computerprogramma's die zo ontworpen
zijn dat ze de geohydroloog bij het
verwerken en gebruiken van de beschikbare data zoveel mogelijk ondersteunen,
maken dat een model grondiger kan
worden uitgetest en dat computermodellen vaker en beter ingezet kunnen
worden.

F. (".. M. VAN PRUISSEN
's-Hertogenbosch

In dit artikel worden de ervaringen
beschreven bij de opbouw, de kalibratie
en de toepassing van een grondwatermodel voor het gebied van de Yijfheerenlanden en een deel van de Alblasserwaard
(Zuid-Holland; zie afb. 1) met behulp van
het microcomputerprogramma MICROFEM [Hemker, 1988].
Dit gebied is door de Provincie ZuidHolland aangewezen om een grotere rol te
gaan spelen in de drinkwatervoorziening
in het oostelijk deel van de provincie.
Het is zeer geschikt voor de winning van
diep grondwater, omdat hier tussen de
watervoerende pakketten dikke kleilagen
voorkomen. Kleilagen beschermen het
grondwater tegen verontreiniging en
nebben tevens een dempende invloed op
verlagingen die door een grondwaterwinning worden veroorzaakt. Brak grondwater bevindt zich op een relatief grote
diepte, namelijk 150 meter en meer.
Het onderzoek maakt deel uit van een
veel bredere studie naar de winningsmogelijkheden van grondwater in de
Provincie Zuid-Holland, waarop de
MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) van toepassing is [Halbersma en
Boelens, 1987].
In het gemodelleerde gebied stromen de
rivieren de Lek en de Waal/Merwede.
Kleinere waterlopen zijn de Linge en het
Merwedekanaal. Het betreft een overgang
van het rivierengebied in het oosten naar
het veenweidegebied in het westen,
waarbij het belangrijkste hydrologische
fenomeen het verschil tussen het rivierpeil
en het freatisch niveau in de polders is.
Dit veroorzaakt een infiltratie van water
vanuit de grote rivieren naar de polders,
waar het als kwelwater moet worden
uitgemalen.
Om gunstige locaties voor nieuwe
winningen te bepalen zijn met behulp

Samenvatting
Bij het opbouwen van grondwaterstromingsmodellen met behulp van een
computer vormt de verwerking van de gegevens een rem op de snelheid en het
plezier van het modelleren. Het microcomputerprogramma MICRO-FEM
ondersteunt de modellenmaker hierbij zodanig, dat het aantrekkelijk wordt om
computermodellen vaker en beter in te zetten.
De ervaring van de auteur met het maken van een groot model ten behoeve van
het MER-onderzoek (Milieu Effect Rapportage) in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden is,dat door het gemak van de gegevens-verwerking, de snelheid
van rekenen en de overzichtelijke beeldschermcontrole op invoer en rekenresultaat in een korte periode vele situaties kunnen worden doorgerekend en
geanalyseerd, waardoor het inzicht in het te bestuderen probleem tijdens de
uitvoering van het modelonderzoek wordt verdiept.

van het ontwikkelde grondwatermodel,
voor acht mogelijke winlocaties een aantal
hydrologische effecten berekend en
vergeleken.
Het onderzoeksgebied, waarbinnen de
geselecteerde winlocaties liggen en het
veel grotere gemodelleerde gebied zijn in
afb. 1aangegeven.

2. Geologische opbouw van het
modelgebied
Het modelgebied vormt een onderdeel
van de Centrale Slenk. Door tectonische
daling zijn de pleistocene afzettingen in
het gehele gebied goed ontwikkeld. Door
scheefstelling gedurende de afzetting zijn
in het noordelijk deel de zand- en klei-

Afb. I - Ligging van onderzoeksgebied, modelgebied en geselecteerde winlocaties.
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pakketten dikker en liggen op grotere
diepte.
Op een diepte van circa 250 m komt een
kleilaag voor uit de Formatie van Oosterhout. Erboven liggen de grotendeels zoet
water bevattende kwartaire zanden en
eronder zout water bevattende tertiaire
zanden en kleien. Deze kleilaag is als
ondoorlatende basis van het gemodelleerde systeem gekozen.
In de pleistocene afzettingen kunnen vier
watervoerende pakketten worden onderscheiden. Afb. 2 geeft een overzicht van
de formaties en de geohydrologische
schematisatie.
De opbouw van de holocene deklaag is
van plaats tot plaats zeer verschillend
(zandige stroomruggen en gebieden met
overwegend klei- en veenlagen wisselen
elkaar af)- Dit is van grote invloed op de
verticale weerstand tegen grondwaterstroming.

Afb. 3 - Schematische
weergave van het
hydrologische systeem.
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Afb. 2 - Geohydrologische schematxsenng.
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3. Hydrologische systeemidentificatie
Afb. 3 laat het hydrologische systeem zien
waarop het onderzoek betrekking heeft.
Hierin kunnen de deelsystemen beschouwd worden als reservoirs waarin het
water tijdelijk verblijft. Pijlen geven de
fluxen aan tussen de deelsystemen.
Het grondwatermodel heeft alleen betrekking op de verzadigde grondwaterstroming. Omdat dit niet los staat van de
rest van het systeem is een beschouwing
van de interacties tussen het wel en niet
gemodelleerde deel noodzakelijk voor een
goede opbouw van het grondwatermodel.
Afb. 3 toont achtereenvolgens:
1. oppervlaktewater - atmosfeer
2. onverzadigde zone - ondiep
grondwater
3. waterleidingbedrijven/industrie oppervlaktewater/diep grondwater.

WE5TLAND FORMATIE

:
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deelsysteem (reservoir)
stroming tussen deelsystemen
hetgemodelleerde deel vanhet systeem
interactie tussen hetgemodelleerde- enhet
overigedeel vanhet hydrologische systeem
interactie vandeelsystemen inhet
gemodelleerde deel
grondwaterstroming inde watervoerende
pakketten ende slechtdoorlatende lagen

de grondwaterspiegel. In het model wordt
gewerkt met een vaste gemiddelde
ondiepe grondwaterstand (freatisch
niveau). De invloed van verdamping en
neerslag is hierin al verdisconteerd. In het
gebied is voldoende water beschikbaar om
bij een nieuwe grondwaterwinning het
slootpeil te kunnen handhaven.
Het freatisch niveau tussen de sloten zal
echter wel worden beïnvloed. Ook het peil
van de grote rivieren zal niet door een
nieuwe winning worden beïnvloed.
ad 3
Het grondwater dat uit de verschillende
watervoerende pakketten wordt opgepompt, is in het model opgenomen.
De hoeveelheden water die uit het
oppervlaktewater worden gepompt en er
na gebruik op worden geloosd zijn
verdisconteerd in het gemiddeld peil.
Hinnen het gemodelleerde deel bestaan
ook interacties (zie afb. 3):
4. oppervlaktewater - diep grondwater
5. oppervlaktewater - ondiep grondwater
- diep grondwater.
ad 4
Hiermee wordt de vrijwel directe infiltratie van water vanuit de grote rivieren in
het eerste watervoerende pakket bedoeld.
In het model is de grootte en plaats van
de elementen bij de grote rivieren zodanig
gekozen dat de invloedsoppervlakte van
de knooppunten overeenkomt met de
oppervlakte tussen de winterdijken.
Voor deze rivierknooppunten is het

gemiddeld rivierpeil ingevoerd, waarbij
van de veronderstelling wordt uitgegaan
dat het freatisch niveau in de uiterwaarden bij benadering gelijk is aan het
rivierpeil. De ingevoerde verticale weerstanden voor de rivierknooppunten
gelden ook voor het totale gebied tussen
de winterdijken.
ad 5
Hiermee wordt de stroming van (grond)water tussen de holocene deklaag, de
sloten en het eerste watervoerende pakket
bedoeld. Er is uitgegaan van het model
'Hooghoudt' dat is uitgebreid met een
kwel/wegzijgingscomponent naar het
eerste watervoerende pakket (afb. 4).
Uitwerking van de verschillende grondwaterstromen leidt tot een formule die het
verband aangeeft tussen de verlaging van
de gemiddelde stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket en de verlaging van
het gemiddelde freatische niveau (ondiep
grondwaterpeil) [Van Drecht, 1983].
A„=

W
W + Cl

A<pl

(1)

A H = verlaging freatisch niveau
Atpi = verlaging stijghoogte eerste watervoerende pakket
W = drainageweerstand
01 = verticale weerstand holocene
deklaag.
Bij de kalibratie van het model is gewerkt
met een vast gemiddeld freatisch niveau.
Wanneer een nieuwe onttrekking wordt
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gestart, zal het freatisch peil inde poldergebieden tussen desloten een (geringe)
verlaging ondergaan. Om bij de berekeningen van destijghoogteverlagingen, die
door een nieuwe onttrekking worden
veroorzaakt, inhetmodel eenzelfde
verticale stroming door de holocene
deklaag tekrijgen als bij hetlagere
freatische niveau hetgeval zal zijn, wordt
voor depoldergebieden dec-waarde van
de holocene deklaag verhoogd metde
drainageweerstand enhetfreatisch niveau
onveranderd gelaten.
De verandering van deverticale stroming
door deholocene deklaag (AQW) wordt in
werkelijkheid bepaald door:
A Üw

Ay>i- A H
Cl

(2)

A?i
Cl + W

(3)

4. Het computerprogramma
MICRO-FEM
MICRO-FEM iseen pakket microcomputerprogramma's voor de modellering van verzadigde stationaire
grondwaterstroming met de eindigeelementcnmethode. Debenodigde hardware bestaat uiteen IBM-type microcomputer met grafische mogelijkheden en
een mathematische coprocessor.
Het pakket bestaat uiteen aantal
programma's waarvan de belangrijkste
zijn:
- FEMGRID: genereert een uitdriehoeken opgebouwd netwerk
- FEMODEL: bouwt het netwerk uit tot
een grondwatermodel door invoer van
benodigde parameters en randvoorwaarden endient tevens voor de grafische
presentatie van deeigenschappen vanhet
model.
- FEMCALC: berekent voor deverschillende watervoerende pakketten de
stijghoogten indeknooppunten vanhet
model.
Meestal zal FEMGRID slechts eenmaal
worden gebruikt omhetnetwerk te
maken, waarna hetmeeste werk wordt
gedaan met FEMODEL. Hiermee kunnen
op vele manieren waarden worden toegekend aan deknooppunten vanhet
model enkunnen deingevoerde waarden
direct ophet beeldscherm inkaart worden
gebracht, zodat controle opde invoer
mogelijk is. Nadat hetmodel door
FEMCALC isdoorgerekend (benodigde
tijd meestal tussen 2en 10 minuten,
afhankelijk van degrootte van hetmodel)
kunnen inFEMODEL onder andere ook
de berekende stijghoogtes indevormvan
een kaartbeeld ophetscherm worden
getoond.
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en wordt inhet model verkregen met:
A,

maaiveld

slootpeil (m ten opzichte van NAP)
drainageweerstand (dagen)
slddtafstand(m)
voeding van het freatische vlak (m/dag)
slddtbreedte (m)
gemiddelde hoogte van het freatische vlak
(m ten opzichte van NAP)
wegzijging door descheidingslaag pereenheid
van slootlengte (m2/dag)
stroming naar desloten per eenheid van
slootlengte (m2/dag)
weerstand van descheidende laag Idagen)
stijghdogte inhet eerste watervoerende pakket
(m ten opzichte van NAP)

Afb. 4-Model 'Hooghoudt': afvoernaardesloot en
verticale stroming doorde deklaag naarheteerste
watervoerendepakket.

Voor een uitvoeriger beschrijving van
MICRO-FEM zie 'Eindige Elementen in
Opmars' van C.J. Hemker inH2O
no. 21/88.
5. Opbouw van het model
5.1. Randvoorwaarden
Er moeten twee gebieden onderscheiden
worden (afb.1):
1. Het onderzoeksgebied waar in het
model nieuwe winningen worden geplaatst omdeeffecten ervan nate gaan.
2. Het gemodelleerde gebied, waarvan
de randen opeen afstand van 6tot8 km
buiten hetonderzoeksgebied liggen.
De grens van het gemodelleerde gebied
dient zover weg teworden gekozen datde
invloed van gesimuleerde onttrekkingen
deze grens niet overschrijdt ofdaar
aanvaardbaar klein is. Bij voorkeur
worden hiervoor natuurlijke grenzen
gekozen die duidelijk kunnen worden
gedefinieerd.
Enkele van degeselecteerde winlocaties
liggen opgeringe afstand tenzuiden van
de rivier DeLek (zie afb. 1)ende invloed
van een nieuwe onttrekking zal hier, zeker
in het afgepompte pakket, ook aande
noordkant van deLek merkbaar zijn.
De noordrand van hetmodel is daarom
op ruime afstand tennoorden van de Lek
gekozen enals 'headcontrolled'
beschouwd. Dit wil zeggen dateen vaste
stijghoogte inalle pakketten werd aangenomen. Ook dewest- enoostrand is op
ruime afstand van het onderzoeksgebied
gekozen enals 'head-controlled'
beschouwd.
Het midden van deWaal/Merwede vormt
de zuidgrens van het gemodelleerde

gebied enligt opeen afstand van circa
8 kmvan demeest zuidelijk gelegen
winlocatie. Inhet eerste en tweede
watervoerende pakket iser, voorhet
grootste deel van deze rand, sprake van
een waterscheiding, waarbij hetinfiltrerende water zowel innoordelijke alsin
zuidelijke richting afstroomt naar delager
gelegen polders. Inalle pakketten is deze
rand als 'zero-flow' beschouwd (geen
stroming over derand). In werkelijkheid
zal door een grondwaterwinning de waterscheiding iets worden verschoven, waardoor meer water het gebied binnenstroomt, maar deafstand van deze rand
tot dewinningen iszogroot, dat het effect
hiervan verwaarloosbaaris.
Bij hetbepalen van ligging van demodelranden endewaarde van devaste stijghoogtes opderanden, iservoor gekozen
de mogelijkheden van hetprogramma
'MICRO-FEM' volledig uitte buiten,
hetgeen resulteerde inhettoepassen van
diverse testmodellen eneenhulpmodel.
Om dejuiste afstand van de modelranden
ten opzichte van het onderzoeksgebied
c.q. delocaties van denieuwe winningen
te bepalen, isintestmodellen nagegaan
wat deinvloed isvan grenzen dieop
verschillende afstanden van een onttrekkingspunt liggen opde berekende
modelwaarden.
Deze testmodellen zijn cirkelvormig,
hebben verschillende diameters, maar
dezelfde knooppuntafstand (afb.5).
Ze zijn opgebouwd uit vier watervoerende
pakketten, met een voor hetonderzoeksgebied representatieve combinatie van
grondconstanten. Inhet centrum isin het
tweede watervoerende pakket een onttrekking van 6miljoen m 3per jaar
geplaatst.
Dit isgelijk aan degeplande, toekomstige
ontwikkeling. Deze modellen zijn
Afb. 5-Netwerkvan een testmodelmet de rand
op8km van de onttrekking.

locatie van een onttrekking van 6 miljoen m3 per jaar
in het tweede watervoerende pakket
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Afb. 6 -Het netwerk van hethulpmodel, dalisgebruikt om de
randstijghoogte te bepalen.

achtereenvolgens zowel met een 'headcontrolled' rand als met een 'zero-flow'
rand doorgerekend, waarna de berekende
verlagingen in het model vergeleken zijn
met analytisch berekende verlagingen
zoals die optreden voor eenzelfde
geohydrologische schematisering.
Hierbij geldt dat 'head-controlled' randen
tot te geringe verlagingen leiden en
'zero-flow' randen tot te grote verlagingen.
Bij de opbouw van het hoofdmodel is op
grond van deze testmodellen gekozen
voor een afstand van 6 tot 8 km tussen
de randen van het model en de onderzochte winningen binnen het onderzoeksgebied. De verschillen tussen analytisch
en numeriek berekende verlagingen in het
eerste watervoerende pakket voor
respectievelijk een 'head-controlled' en
een 'zero-flow' rand, bedragen hierbij 1tot
7 cm. In de diepere pakketten lopen deze
verschillen op tot 6 à 14 cm in het vierde
watervoerende pakket.
Voor de 'head-controlled' randen zijn de
juiste vaste randstijghoogtes bepaald met
een hulpmodel. Een veel gebruikte
methode om vaste randstijghoogtes te
bepalen is die waarbij wordt uitgegaan van
stijghoogtemetingen die in de kalibratieperiode zijn verricht en deze waarden naar
de randen te inter- of extrapoleren.
Voor het onderhavige gebied leverde deze
benadering niet de gewenste nauwkeurigheid op en is gekozen voor een andere
benadering, waarbij gebruik gemaakt is
van een hulpmodel.
Dit hulpmodel bestaat uit het hoofdmodel
als centraal deel, uitgebreid met een circa
15 km brede rand (afb. 6). Ook dit hulpmodel is opgebouwd uit 4 watervoerende

Aft). 7-Helnetwerk van het hoofdmodel.

pakketten en heeft dezelfde KD-en
c-waardenverdeling en dezelfde onttrekkingen als het hoofdmodel, maar nu
konden ook de onttrekkingen die buiten
het hoofdmodel liggen worden ingevoerd.
Door de 15 km brede zone vormt de aangenomen randvoorwaarde in dit hulpmodel geen probleem. Na een globale
kalibratie konden de randstijghoogtes voor
het hoofdmodel in dit hulpmodel op de
desbetreffende plaatsen worden afgelezen.
Door de snelle manier van werken met
MICRO-FEM was het mogelijk in korte
tijd de locatie van de rand en de ingevoerde waarden op de rand te onderbouwen en de invloed ervan op de
berekende waarden in het model te
bepalen.
5.2. Het netwerk
De invoer van het programma
FEMGRID, waarmee het netwerk is
opgebouwd, bestaat uit een aantal vast op
te geven knooppunten, in- en uitwendige
grenzen en knooppuntsafstanden. Vaste
punten zijn ingevoerd voor de grote
rivieren, de belangrijkste onttrekkingen en
een aantal natuurgebieden. Voor deze
objecten is het belangrijk dat ze in het
model met de juiste positie worden
opgenomen.
Ieder knooppunt heeft een zeker
invloedsoppervlak waarvoor het geacht
wordt representatief te zijn. De vorm en
grootte ervan wordt bepaald door de
positie van de omringende knooppunten.
Voor de grote rivieren is er, door de juiste
keuze van vaste knooppunten, voor
gezorgd dat de grootte van het invloedsoppervlak van de rivierknooppunten
overeenkomt met het gebied tussen de

winterdijken. De opgegeven knooppunten
houden een vaste positie in het verder
door het programma FEMGRID te genereren netwerk. De resultaten worden op
het beeldscherm getoond, waarna zonodig
aanpassing van de opgegeven vaste
punten en/of knooppuntsafstanden kan
plaatsvinden. De opbouw van het grote en
complexe netwerk vergde enige tijd.
In het programma FEMODEL, waarmee
het eigenlijke grondwatermodel wordt
opgebouwd, zijn diverse knooppunten nog
verplaatst naar de bij een peilbuis of
onttrekking behorende juiste locatie.
Het eindresultaat bestaat uit een netwerk
met 819 knooppunten en 1562 elementen
(afb. 7).
5.3. Invoer van grondconstanten en
grondwateronttrekkingen
In het modelgebied zijn in de loop der tijd
vele pompproeven, boringen en andere
(geo)hydrologische onderzoeken verricht,
waarvan een groot deel verwerkt is in de
grondwaterkaarten. Om de meest recente
pompproefgegevens in te passen, is in
eerste instantie handmatig een kaart
gemaakt van het freatisch niveau en voor
alle watervoerende pakketten en slechtdoorlatende lagen een kaart van de
verdeling van KD- en c-waarden over het
gebied. In dit stadium is het slechts
mogelijk handmatig te werk te gaan omdat
bij het inpassen van de nieuwe gegevens
in de bestaande kaarten een nieuwe interpretatie kan worden gegeven aan oudere
pompproefgegevens die in de grondwaterkaart zijn verwerkt. Deze kaartbeelden zijn daarna naar het model overgebracht, hetgeen voor een model met
vier watervoerende pakketten betekent
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4/i. 8 -Destijghoogteverlagmg in heteerste watervoerendepakketvoorde
locatie Langerak (cm).

dat negen kaartbeelden moeten worden
ingevoerd.
Door gebruik te maken van de verschillende invoerroutines die MICROFEM kent (interpolatie tussen punten,
bepaalde gebieden een al of niet functiebepaalde waarde toekennen), konden
deze kaartbeelden in vrij korte tijd overgebracht worden naar het model. Steeds
kon tussentijds, door op het beeldscherm
kaarten te laten tekenen van de desbetreffende parameter, worden nagegaan
of het kaartbeeld overeenkwam met de
handmatig gemaakte kaart.
Een dertigtal onttrekkingen zijn aan de
desbetreffende knooppunten toegekend
door in het op het beeldscherm vertoonde
modelnetwerk van knooppunt naar
knooppunt te gaan en het desbetreffende
debiet in het juiste pakket in te voeren.
De directe beeldschermcontrole op de
invoer is nuttig omdat altijd vergissingen
worden gemaakt. Deze vergissingen
komen dan al in een vroeg stadium aan
het licht en kunnen zo tijdens de kalibratie
van het model geen roet meer in het eten
gooien. De beeldschermcontrole op fouten
is één van de sterkste kanten van
MICRO-FEM in het 'gevecht met de
data'.
5.4. Freatisch niveau
Er moet onderscheid gemaakt worden
tussen het peil van de grote rivieren en
het freatisch niveau (ondiep grondwaterpeil) in de polders. Voor de grote rivieren
is het gemiddeld peil over de periode
1983-1985 gebruikt (kalibratieperiode).
Voor de polders is uitgegaan van een

•^7'':
-^!

1

Aß. 9- Deverlagingvan hetfreatischniveauvoorde locatie Langerak(cm).

verband tussen slootafstand en opbolling
van de freatische grondwaterspiegel ten
opzichte van het polderpeil. Daarbij is
voor gebieden met gelijke slootafstand aan
de hand van maaiveldshoogte, grondwatertrap (dit is een maat voor de diepte
van de freatische grondwaterspiegel onder
maaiveld) en polderpeil een gemiddelde
opbolling bepaald. Door eerst in het
model de gemeten gemiddelde polderpeilen over de kalibratieperiode in te
voeren en daarna deze peilen, per gebied
met gelijke opbolling, met een bepaalde
waarde te verhogen, is de (start)waarde
voor het freatische peil gevonden. Hier is
gebruik gemaakt van de routine om
bepaalde gebieden op het beeldscherm
te markeren en de knooppunten in die
gebieden een bepaalde waarde te geven
of met een bepaalde waarde te verhogen.
De waarde voor het freatisch niveau in
de polders, is niet als een vast gegeven
beschouwd. Hiervoor, en voor alle andere
in het model ingevoerde parameters, geldt
een zekere (on)nauwkeurigheid, die door
de modellenmaker moet worden ingeschat. De mate van nauwkeurigheid
bepaalt of een modelparameter meer
gezien moet worden als een hard gegeven
(hetgeen geldt voor de vrij goed bekende
KD- en c-waarden van de ondiepe watervoerende pakketten en slechtdoorlatende
lagen in het grootste deel van het model),
danwei als een onbekende, waarvan de
waarde tijdens het kalibratieproces
bepaald kan worden. Hierbij speelt ook
het verschil in gevoeligheid van het model
voor de diverse parameters een rol.
Voor het freatisch niveau in de polders

geldt dat de gevoeligheid van het model
voor deze variabele erg groot is.
6. Kalibratie
Tijdens de kalibratie van het model,
waarvoor de periode 1983-1985 is
gebruikt, kwam de kracht van het program
MICRO-FEM goed tot uiting. Steeds
konden, na het doorrekenen van het
model (circa 10 minuten), de berekende
stijghoogtes op het beeldscherm worden
geëvalueerd door de berekende isohypsenkaarten te vergelijken met de op
metingen gebaseerde kaarten. Door in het
berekende kaartbeeld op het beeldscherm
van knooppunt naar knooppunt te gaan
konden de berekende stijghoogtes in een
bepaald knooppunt vergeleken worden
met gemeten stijghoogtes van overeenkomstige peilbuizen. Hierbij kan via het
op te geven knooppuntsnummer automatisch naar dit punt worden 'toegesprongen'. De bij dit knooppunt
behorende grondconstanten, onttrokken
debieten en stijghoogtes kunnen dan
direct vanaf het beeldscherm worden
afgelezen.
Door het uitvoeren van gevoeligheidsberekeningen werd snel duidelijk dat de
stijghoogtes in de watervoerende
pakketten vooral afhankelijk zijn van het
freatische niveau. In de omgeving van
pompstations gaan ook de grondconstanten een duidelijke rol spelen,
terwijl langs de grote rivieren de intreeweerstand van de rivierbodem sterk
bepalend is. Langs de randen van het
model spelen ook de ingevoerde vaste
stijghoogtes een grote rol. Bij de kalibratie
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is daarom eerst aandacht besteed aan die
gebieden, die niet in de directe omgeving
lagen van pompstations, de grote rivieren
en de rand van het model. De correctie
van het freatische niveau, die in deze
gebieden mogelijk bleek, is daarna ook in
de overige gebieden ingevoerd. Voor
gebieden langs de grote rivieren zijn, om
de berekende stijghoogtes overeen te
laten komen met de gemeten stijghoogtes,
ook de intreeweerstanden aangepast.
Ter plaatse van pompstations zijn vaak
pompproeven verricht en zijn de grondconstanten voldoende bekend. Deze zijn
hier dan ook onveranderd gelaten. In het
westelijk deel van het modelgebied zijn
echter weinig pompproefgegevens voorhanden en zijn de grondconstanten wel
aangepast.
7. Toepassing van het
grondwatermodel
Op acht geselecteerde locaties (zie afb. 1)
is steeds een extra onttrekking van
6 miljoen mVjaar in het tweede watervoerende pakket geplaatst. Daarbij werd
berekend:
- de stijghoogteverlagingen in het eerste
watervoerende pakket;
- de omvang van het gebied waar de
stijghoogteverlaging in het eerste watervoerende pakket meer dan 10 centimeter
is;
- de gevolgen voor de oppervlaktewaterhuishouding, met name het kwelverlies in
de verschillende polders;
- de verlagingen van de freatische
grondwaterstand;
- de verandering van de grondwaterstroming in het eerste watervoerende
pakket;
- het gevaar voor verzuring door het
optrekken van brak water.
Voor de eerste vier effecten is hierbij
uitgegaan van de nulsituatie, dat wil
zeggen alle freatische niveaus en alle
randstijghoogtes krijgen een waarde nul
en er is slechts één onttrekking van
6 miljoen m 3 / jaar in het tweede watervoerende pakket waarvan de invloed
wordt nagegaan. De verticale weerstand
van de holocene deklaag wordt daarbij
opgehoogd met de drainageweerstand
(zie §3). Deze nulsituatie is achter het
beeldscherm 'in twee minuten' te
realiseren. De op deze wijze berekende
verlagingen zijn uitsluitend het gevolg van
de nieuwe grondwaterwinning. Voor de
berekening van de laatste twee effecten is
uitgegaan van de gekalibreerde situatie
van f983-1985.
De verlagingen in het eerste watervoerende pakket kunnen direct op het
beeldscherm in de vorm van een kaartbeeld worden weergegeven, waarna dit

kaartbeeld kan worden uitgeprint op een
eenvoudige printer (screendump naar
matrixprinter) of via FEMPLOT met
behulp van een plotter een bruikbare
kaart kan worden gemaakt. Afb. 8 geeft als
voorbeeld de verlagingen in het eerste
watervoerende pakket voor de winlocatic
I.angerak. Door de voedende werking van
de Lek zijn de verlagingen in noordelijke
richting minder groot dan die in de andere
richtingen.
Op het beeldscherm kan het gebied
worden aangegeven, waarbinnen de verlaging meer dan 10 centimeter is. Van dit
gebied kan de oppervlakte worden
berekend en de verticale componenten
van de grondwaterwaterstroming voor de
diverse watervoerende pakketten.
Voor de verlaging van het freatisch niveau
is gewerkt met relatie (1) (zie § 5.3).
MICRO-FEM biedt de mogelijkheid om
een bepaalde functie toe te passen op alle
of slechts een deel van de knooppunten.
Relatie (1) is voor alle knooppunten
ingevoerd, waarna op het beeldscherm
een kaartbeeld ontstaat van de verlagingen van het freatisch niveau.
Dit kaartbeeld kan met behulp van een
printer en plotter op papier gezet worden.
Afb. 9 geeft een voorbeeld van de
verlaging van het freatisch niveau voor de
winlokatie Langerak. De verlagingen in de
uiterwaarden zijn hier relatief groot door
de veronderstelde lage verticale weerstand
van de holocene deklaag, waardoor de
factor W/c-t-W) in relatie (1) groot is.
Voor de verandering van de grondwaterstroming in het eerste watervoerende
pakket en het gevaar voor optrekken van
brak grondwater kon niet worden uitgegaan van de nulsituatie, maar moest het
toekomstig isohypsenbeeld worden vastgesteld. Hiervoor is het gekalibreerde
model steeds voor iedere winlokatie
uitgebreid met de extra grondwaterwinning.
Door het isohypsenbeeld in deze nieuwe
situatie te vergelijken met de situatie
zonder de nieuwe winning is inzicht
verkregen in de veranderingen van de
grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket. Hierbij is gebruik
gemaakt van de optie om de stromingsrichting en grootte per knooppunt op het
scherm door middel van pijltjes zichtbaar
te maken. Bij de laatste versie van
FEMODEL (versie 1.0) is het ook
mogelijk stroomlijnen te tekenen.
De mogelijkheid van het optrekken van
brak water is benaderd door voor iedere
winlokatie na te gaan binnen welk
tijdsbestek brak water in het derde watervoerende pakket arriveert. Brak water
komt in het onderzoeksgebied alleen in
het vierde watervoerende pakket voor. De

c-waarde en het stijghoogteverschil tussen
het derde en vierde watervoerende pakket
zijn variabelen die in het gekalibreerde
model voorkomen en de afstand tussen de
top van het brakke water en de basis van
het derde watervoerende pakket is uit een
groot aantal boringen bekend. Door het
invoeren van een functie voor alle knooppunten is door FEMODEL berekend
binnen hoeveel tijd, bij een porositeit van
0,3, het brakke grondwater het derde
watervoerende pakket bereikt. De plaats
waar het brakke grondwater als eerste het
derde watervoerende pakket binnenkomt,
is in de meeste gevallen recht onder de
nieuwe winning, soms echter door al
bestaande stijghoogteverschillen en
variaties in c-waarden op enige afstand
hiervan.
Door een oordeel te geven over de hydrologische geschiktheid van de verschillende
winlokaties, op basis van de gekwantificeerde effecten, konden de winlokaties
worden gerangschikt van gunstig tot
minder aantrekkelijk.
8. Conclusie
Het microcomputerprogramma MICROFEM maakt het mogelijk om snel een
groot aantal gegevens om te zetten in een
grondwatermodel, doordat gewerkt kan
worden met een scala aan toekenningsroutines en doordat het resultaat direct op
het beeldscherm zichtbaar is, waardoor
fouten in een vroeg stadium kunnen
worden opgespoord.
Hierdoor, en door de korte rekentijd dievereist is bij zelfs grote modellen, is het
mogelijk geworden in relatief korte tijd
verschillende situaties uit te testen,
hetgeen het inzicht in een te bestuderen
probleem sterk vergroot.
Het programma is geschreven naar
aanleiding van het modelonderzoek
waarover dit artikel verslag doet en blijkt
voor de heersende situatie uitermate
geschikt te zijn. Sindsdien is het programma echter voor veel andere gebieden
met succes toegepast (voornamelijk
binnen Nederland), hetgeen de conclusie
rechtvaardigt, dat het programma
MICRO-FEM een goed hulpmiddel kan
vormen voor veel grondwaterhydrologen.
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