Berekening van intrekgebieden eenvoudig met FLSTAT

Inleiding
In het Meerjaren Activiteiten Programma
(MAP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) is
het project 'Stroombanen en verblijftijden
van het grondwater in intrekgebieden van
pompstations' opgenomen. De hoofddoelstelling van dit project is het ontwikkelen
van instrumenten c.q. programmatuur
voor de berekening van de weg van een
waterdeeltje vanaf maaiveld naar een
pompput en daarmee samenhangende
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het programma de doorlatendheidscoëfficiënten (kx en kv) en de effectieve
porositeit van het watervoerende pakket
als invoergegevens. Toepassing van
FLSTAT geeft de volgende resultaten:
- de richting van de grondwaterstroming
in de vorm van stroombanen;
- de reistijd van het grondwater langs
stroombanen.
Als test van het programma zijn op verzoek van de Provinciale Waterstaat van
Drenthe voor een aantal grondwaterwinningen de intrekgebieden en de 10-,
25- en 100-jaars-verblijftijdzones bepaald.
In dit artikel komen enkele onderdelen
van dat onderzoek aan de orde. Len uitgebreide rapportage over deze studie is te
vinden in [7].
De invoergegevens
Het onderzoeksgebied omvat in grote
lijnen het midden en het zuidelijke deel
van de provincie Drenthe (zie afb. 1). Aan
de toepassingsvoorwaarden voor FLSTAT

Samenvatting
In dit artikel wordt ingegaan op de
manier waarop met het computerprogramma FLSTAT intrekgebieden
(en verblijftijdzones) van (freatische)
grondwaterwinningen kunnen
worden berekend op basis van een
gediscretiseerd isohypsenbeeld. Ook
de wijze waarop het isohypsenbeeld
met behulp van de Kriging-interpolatietechniek kan worden berekend uit waarnemingen van de
grondwaterstand komt aan bod.

(freatisch water, geen of nauwelijks
verticale stromingscomponenten) wordt in
grote lijnen voldaan. De doorgerekende
grondwaterwinningen zijn de pompstations Heilen, Gasselte, Havclte,
Havelterberg, De Loo, Ruinerwold,
Noordbargeres en drie industriële
winningen.

Afb. 1-Met de Kriging-interpolatietechniek berekendgemiddeld isohypsenbeeld in1980.

verblijftijden voor verschillende hydrologische systemen. Het project wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor
Bodem en Grondwateronderzoek (LBG)
in nauwe samenwerking met het Gentrum
voor Wiskundige Methoden (CWM).
Naast de ontwikkeling van een nieuwe
generatie FLOP-programma's [1,2], waarmee - naast een verruiming van de hydrologische schematisatiemogelijkheden - via
de vervolgprogramma's FCONC1 [3] en
FCONC2 [4] ook de concentratie van opgeloste stoffen in het opgepompte water
kan worden berekend, is de verdere
ontwikkeling van het programma
FLSTAT (FLow STATionary) [5,6]
onderdeel van het project.
FLSTAT is een programma waarmee
stroombanen en verblijftijden op regionale
schaal kunnen worden berekend op basis
van een twee dimensionaal (x-y vlak)
grondwater-stijghoogtebeeld. Het
programma laat zich vooral toepassen in
situaties waarin de horizontale stromingscomponent overheerst ten opzichte van de
verticale component. Doorgaans zijn dat
freatische pakketten, waarbij mag worden
aangenomen, dat kwel en/of infiltratie
naar respectievelijk uit oppervlaktewater is
verwerkt in het isohypsenbeeld.
Het isohypsenbeeld kan zijn berekend,
bijvoorbeeld met een numeriek model, of
zijn geconstrueerd uit de peilwaarnemingen in het gebied. In elk geval moeten de
berekende of gemeten stijghoogten worden opgegeven in de knooppunten van
een uit rechthoeken opgebouwd netwerk.
Naast gediscretiseerde stijghoogten vereist
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begrensde gebied. Het is echter niet zo,
dat het volledige neerslagoverschot (lees
grondwateraanvulling) in het gebied vroeg
of laat door de onttrekking zal worden
opgepompt. Hen deel ervan kan via het
oppervlaktewater worden afgevoerd en
buiten de gebiedsgrenzen terecht komen.
Via het oppervlaktewater kan ook water
van buiten het intrekgebied binnen de
gebiedsgrenzen tot infiltratie komen.
Een intrekgebied is dynamisch van aard.
De omvang en de ligging kunnen van jaar
tot jaar veranderen. Zolang zich echter
geen extreme wijzigingen in de hydrologische situatie voordoen, zoals bijvoorbeeld een aanzienlijke toename van de
onttrekking of het in bedrijf stellen van
een forse bronbemaling, kan ervan uit
worden gegaan dat de intrekgebieden
binnen zekere grenzen vastliggen.
De begrenzing van een intrekgebied is
afhankelijk van de richting en intensiteit
van de natuurlijke grondwaterstroming, de
grootte van de onttrekking, de grond-

Het isohypsenbeeld is berekend met de
Kriging-interpolatietechniek. De daarbij
gebruikte grondwaterstanden zijn de gemiddelde waarden in 185 waarnemingsputten in het gebied. De waarnemingen
zijn geïnterpoleerd naar de knooppunten
van een netwerk met elementen van
500 x 500 m 2 , plaatselijk verdieht tot
250 x 250 m2. Het berekende gemiddelde
isohypsenbeeld over 1980 is weergegeven
in afb. 1.
De overige invoergegevens voor FLSTAT
zijn ontleend aan het Grondwaterplan van
de provincie Drenthe [8].
Berekening van de intrekgebieden
Theoretisch wordt het intrekgebied van
een freatische grondwaterwinning
begrensd door de twee uiterste stroombanen uit een stromingsveld die nog juist
door de winning worden ingevangen.
In principe komt al het water, dat door de
winning wordt opgepompt uit het aldus
Afb. 2 - Intrekgebieden van drie winningenrondEmmen.

wateraanvulling en de aanwezigheid van
drainerend/infiltrerend oppervlaktewater.
In feite zijn al deze factoren impliciet verwerkt in het berekende isohypsenbeeld.
Hen uitzondering hierop vormt het
isohypsenbeeld in de naaste omgeving
van een grondwaterwinning. Hier is het
isohypsenbeeld handmatig gestuurd en
maar ten dele afgeleid uit de waarnemingen. De straal en de diepte van de
'afpompingstrechter' zijn in dit geval
maatgevend. De straal van de trechter is
redelijk objectief te bepalen. De diepte is
afhankelijk van het pompregime op het
moment van de meting en de plaats van
het waarnemingsfilter ten opzichte van de
winningsmiddelen. Zolang het gaat om de
berekening van een isohypsenbeeld is
deze gang van zaken niet bezwaarlijk.
Zeker op wat grotere afstand van de onttrekking, buiten de opgegeven straal, zullen de geïntroduceerde fouten gering zijn
en zal het isohypsenbeeeld in hoofdzaak
worden bepaald door de waargenomen
grondwaterstanden. De grootte van de
trechter is echter ook bepalend voor de
ligging van de twee uiterste stroombanen
en daarmee voor de vorm c.q. de breedte
van het intrekgebied. Het kiezen van de
juiste parameters waarmee de trechtervorm in de Kriging-techniek wordt beschreven is derhalve van groot belang.
Deze keuze kan worden vermeden door
ter plaatse van de winning te rekenen met
de bekende FHOP-programmatuur en de
gevonden stroombanen op zekere afstand
van de winning, bijvoorbeeld vanaf de
afpompingstrechter of vanaf de 10-jaars
isochroon, verder te berekenen met
FLSTAT [8].Daarmee wordt ook het
bezwaar ondervangen, dat de sterk gekromde stroombanen nabij de winningen
in relatie tot de knooppuntafstand van het
netwerk waarmee FLSTAT rekent, niet
goed kunnen worden gevolgd.
De intrekgebieden zijn globaal aangegeven in afb. 1.
Hen aantal winningen ligt dermate dicht
bij elkaar, dat de effecten van de
winningen afzonderlijk niet in het
isohypsenbeeld tot uitdrukking komen.
In deze gevallen is een gecombineerd
intrekgebied bepaald. Dit betreft de
pompstations Havelte en Havelterberg en
het pompstation Beilen tezamen met een
industriële winning.
Ter nadere illustratie zijn in afb. 2 de
intrekgebieden van drie winningen rond
Emmen weergegeven.
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Zoals uit de afbeelding blijkt betreft het
hier een nogal gecompliceerde situatie,
zowel wat betreft het isohypsenbeeld als
de ligging van de intrekgebieden. Desondanks leverden noch de interpolatie van
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TABEL I - Relatie tussen Je onttrekkingsgrootte, het oppervlak van het intrekgebied en de grondwateraanvulling.
Pompstation
Beilen/industrie
Gasseltc
Havelte/Havellerberg
Ruinerwold
De Loo
Noordbargeres
Industrie
Valtherbos

Onttrekking
(mVjaar)
7,5-106
2,5.10"
7,0-10"
2,5-10"
2,0-10"
5,0.10"
8,0.10"
6,5-10"

de waarnemingen noch de berekening van
de intrekgebieden bijzondere problemen
op.
Controle van de intrekgebieden
Door middel van een globale waterbalans
is gecontroleerd in hoeverre de berekende
intrekgebieden betrouwbaar zijn. Aangenomen is, dat de gemiddelde aanvulling
van het grondwater varieert tussen 0,7 en
1,0 mm/dag (0,26 en 0,36 m/jaar). Uit de
onttrekking Q en het oppervlak A van het
desbetreffende intrekgebied kan de
grondwateraanvulling NN (NN = Q/A)
worden berekend.
In tabel I zijn de resultaten van deze
toetsing samengevat.
Uit de tabel blijkt, dat de berekende
intrekgebieden van de pompstations
(Beilen/industrie, De Loo en Valtherbos
niet aan het gestelde criterium voldoen.
Met name het intrekgebied van de gecombineerde winningen van PS Beilen en
de industrie wijkt sterk af. Het vermoeden
bestaat, dat dit te wijten is aan een grotere
rol van het oppervlaktewater ter plaatse
dan in het isohypsenbeeld tot uiting komt.
Conclusies
- FLSTAT is een goed bruikbaar
computerprogramma voor het bepalen
van stroombanen en verblijftijden op
regionale schaal in een freatisch watervoerend pakket. De berekeningen zijn
eenvoudig uit te voeren en de resultaten
zijn reproduceerbaar.
- De stroombanen worden volledig bepaald door het gebruikte isohypsenbeeld.
De rol, die het oppervlaktewater daarbij
speelt kan van grote betekenis zijn.
Een betrouwbaar en vooral gedetailleeerd
isohypsenbeeld, hetzij gebaseerd op
waarnemingen, hetzij berekend met een
numeriek model is derhalve essentieel.
Omdat de stijghoogten moeten worden
opgegeven in de knooppunten van een
netwerk is het gebruik van een interpolatieprogramma noodzakelijk als
gebruik wordt gemaakt van grondwaterstandswaarnemingen.
Bij het gebruik van een isohypsenbeeld,
dat is afgeleid uit de resultaten van een
model dient een ijking aan de gemeten
standen plaats te vinden.

Oppervlak
(m2)
118.10"
7.10"
24.10"
10.10"
11-10"
15-10"
26-10"
15-10"

Aanvulling
(m/jaar)/(mmA
0,064/0,2
0,357/1,0
0,292/0,8
0,250/0,7
0,182/0,5
0,333/0,9
0,308/0,8
0,433/1,2

- Om het isohypsenbeeld goed te bepalen
is in dit geval ter plaatse van onttrekkingen een zogenaamde afpompingskegel gedefinieerd; het isohypsenbeeld op
die locaties wordt daardoor min of meer
dwingend opgelegd. Omdat de stroombanen volledig afhankelijk zijn van het
isohypsenbeeld leidt dit ertoe, dat de
vorm en de afmetingen van de trechter
mede bepalend zijn voor de vorm van het
intrekgebied.
De afhankelijkheid van het isohypsenbeeld (en dus van de trechter) nabij de
winning kan worden vermeden door de
stroombanen ter plaatse van de winning
tot aan bijvoorbeeld de 10-jaars isochroon
te berekenen met FLOPZI. Buiten de
10-jaars isochroon kunnen de stroombanen verder met FLSTAT worden
berekend. Hoewel bij deze werkwijze ook
keuzen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de richting en de
intensiteit van de ongestoorde grondwaterstroming, kunnen mogelijk betere
resultaten worden bereikt.
- De toepassing van FLSTAT zou aanmerkelijk in waarde toenemen als ook de
betrouwbaarheid van het isohypsenbeeld
zou kunnen worden gekwantificeerd en
als die betrouwbaarheidsmarges zouden
kunnen worden meegenomen naar
FLSTAT. Aan de ontwikkeling van een
daarvoor geschikte methodiek wordt
momenteel gewerkt.
- Zoals bij elk computerprogramma
dienen de resultaten van FLSTAT kritisch
te worden geïnterpreteerd, in het
bijzonder wanneer het isohypsenbeeld
plaatselijk door het oppervlaktewater
wordt c.q. kan worden beïnvloed. Gezien
de eenvoud waarmee FLSTAT zich laat
toepassen kan hier gemakkelijk aan
voorbij worden gegaan.
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'Wolga op rand van
milieuramp'
De Wolga, de belangrijkste rivier in de
Sovjetunie en de langste in Europa, staat
op de rand van een milieuramp. Dit heeft
het Sovjet-dagblad 'Sovjetskaja Rossija'
gemeld.
De krant citeerde uit een verslag van het
Comité voor de Redding van de Wolga,
dat bestaat uit journalisten, schrijvers en
wetenschappers. Dezen noemen als
hoofdoorzaak voor de bedreiging van de
rivier de 'ondoelmatige, onverstandige en
ecologisch schadelijke economische activiteit' langs haar bijna 3.700 km lange
oevers, aldus de krant. Zo zijn aan de
benedenloop van de rivier de afgelopen
jaren veel te veel fabrieken en stuwdammen gebouwd.
Volgens de leden van het Comité wordt
dan ook met name de ecologie van de
150 km brede Wolga-delta in de
Kaspische Zee enorm bedreigd, wat een
gevaar oplevert voor de bevolking, de
plantenwereld en de visstand in dat
gebied. De vervuiling van de riviermonding heeft bijvoorbeeld al geleid tot
een dramatisch sterftecijfer onder de
steuren, de voornaamste leveranciers van
kaviaar, aldus de Wolgaredders.
Volgens hen is de rivier 'geen kolonie van
de ministeries' en moet er alles aan worden gedaan om de Wolga in overeenstemming met de 'doelen en taken van het
gehele volk' economisch te benutten. De
Sovjetskaja Rossija meldt dat het Comité
een uitgebreid ecologisch programma
heeft voorgesteld om de natuurlijke hulpbronnen in het Wolgabekken en in de
monding in de Kaspische Zee te behoeden en op verantwoordelijke wijze te
exploiteren en ontwikkelen. (DPA/ANP)

