Het stroombeeld bijinjectie, opslag enterugwinning vanzoet water
in eenzout-grondwaterhoudende laag

Alseen van de mogelijkheden tothet opslaan
van zoet water met hetoogop later gebruik
daarvan kaninjectie indeondergrond ineen
watervoerende laagworden genoemd.Dat
deze werkwijze ook mogelijk isineen laagdie
geheel of gedeeltelijk met zout grondwateris
gevuld, isbekend.
Men hoort inditverband somsdeuitspraak
dat het stroombeeld bijinjectie enhet stroombeeld bijdeterugwinning, alsdaarvoor
dezelfde put wordt gebruikt, aan elkaar gelijk
zijn enslechts inhetteken verschillen.

Het verband tussen deze hellinga en de
stroomsnelheden q,enqsvan respectievelijk
het zoete enhetzoute water ter weerszijden
van hetscheidingsvlak wordt gegeven door de
relatie:
Kg ,
q qs =-rf- (Ps-Pf)sma,
waarin
K = deintrinsieke doorlatendheidscoëfficiënt
van dewatervoerende laag
g = deversnelling van de zwaartekracht
(1 = dedynamische viscositeit van het water
p = dedichtheid van hetwater
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[De Josselin deJong, 1977].
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De aanwezigheid van een doorde
dichtheidsverschillen van zoet enzout water
veroorzaakte stroming, maar vooralhet
optreden vanmenging van hetzoeteen het
zoute water maken datdeze uitspraak onjuist
is. Inhetvolgende zullen hieraan enige
beschouwingen worden gewijd. Zijdelings
komt daarbij ookdevraagaan deordein
hoeverre degenoemde verschijnselen een
zodanige omvang zouden kunnen hebbendat
daardoor slechtseen onaantrekkelijk klein
percentage vanhetgeïnjecteerde water kan
worden teruggewonnen.
Eenvoudigheidshalve blijvende
beschouwingen beperkt totinjectie ineen
afgesloten homogene isotrope watervoerende
laag, dieaanvankelijk geheel met zout
grondwater isgevuld. Bijinjectie door middel
van een onvolkomen put (afb. 1)ontstaat een
op hetzwaardere zoute grondwater drijvend
zoet-waterlichaam, datzich geleidelijk
uitbreidt, vooral zijdelings, maar ook naarde
diepte. Zout grondwater wordt daarbij
verdrongen enstroomt verticaal en zijdelings
weg. Ineendergelijk geval heeft het
scheidingsvlak tussen hetzoete enhetzoute
water een opwaartse hellinginderichtingvan
de zoetwaterstromine.

Nadat deinjectie isgestaakt enhetterugwinnen nog niet isbegonnen, blijft de
zoetwaterlens zich horizontaal uitbreiden,
maar wordt daarbij tevens dunner:dit
geschiedt onder invloed van deverschillenin
dichtheid tussen hetzoeteen hetzoute water.
De daarbij optredende stromingen zijn
schetsmatig weergegeven inafb. 2; zout
grondwater gaat inwaarts stromen en het
zoete water stroomt zijwaarts weg. Wanneer
men ditongestoord laat voortgaan, ontstaat
op de lange duur een zodunne lens, dat
terugwinning praktisch ondoenlijk wordt.
Weliswaar zijn grondwaterstromingendie
door dichtheidsverschillen worden veroorzaakt, gering (optredende verhangen bij
zoetwaterlenzen indeNederlandse duingebieden liggen bijvoorbeeld indeorde van
0.01 à0.001enkleiner), maar hetis
niettemin raadzaam geen jaren tewachten
met het terugwinnen.
Wanneer nubegonnen wordt met hetterugwinnen vanhetzoete water, wordt op het
stroombeeld vanafb.2eentweede stroombeeld gesuperponeerd, namelijk een putwaartsgerichtestromingvanzoetenvanzout
water. De horizontale stroomrichtingvan het
zoete water inafb.2wordt nuomgekeerden
de horizontale stroming van hetzoute water
wordt versterkt (afb. 3). De horizontale
stroomsnelheid vanhetzoete water in een
gegeven verticaal zaldaardoor aanvankelijk
kleiner zijn dandievanhetzoute in die
verticaal.

Afb. I - Injectie vanzoetwater ineen zout grondwaterhoudende laag.

Samenvatting
De door verschillen indichtheidvan
zoet enzout water veroorzaakte
stromingen inenrondom eenzoetwaterlens, incombinatie met het
verschijnsel van dispersie, dragen erin
belangrijke mate toebijdatbij injectie
en opslag van zoet water ineenzoutwaterhoudende laagen daaropvolgende
terugwinning van het geïnjecteerde
water, niet teverwaarlozen verliezen
aan zoet water zullen optreden. Inhet
artikel wordt ditbeschouwenderwijze
toegelicht. Hetlijkt aannemelijk, datin
vele gevallen opverliezen indeordevan
grootte vanenkele tientallen procenten
van degeïnjecteerde hoeveelheid moet
worden gerekend.

Volgens deinhetvoorgaande gegeven
formule betekent dit,datdehelling vanhet
scheidingsvlak tussen zoeten zoutwaterinde
richting van destroming neerwaarts gericht
moet zijn, dus zoals inafb.3getekend.
Het spreekt vanzelf dat de hellingenvan
all"). 3niet gelijk zullen zijn aandievanafb. 1.
Het debiet van destroom vanzoetwater naar
de putzalmethetnaderen van deputgroter
worden; door hetstijgen vanhet zoet-zoutgrensvlak zalimmers zoet water langs dat
grensvlak uitgedreven worden enaan het
debiet worden toegevoegd.Hetdebietvande
stroom van zout water daarentegen vermindert juist. Ergens opdeweg naar deput
zal daardoor dehorizontale stroomsnelheid
van hetzoete water groter worden dandie
van hetzoute. Ditbetekent datopdat punt,
volgens dereeds eerder gegeven formule,de
helling ex vanhetscheidingsvlak moet
omkeren, opwaarts inderichting vandeput.
Onder deputgaat eenopkegeling van zout
water optreden (afb. 3,stippellijn). Datdit
moet gebeuren, volgt ookonmiddellijk uit
afb. 2; alsopdeonder deputaanwezige
stroming nog dedoor de terugwinning veroorzaakte stroming wordt gesuperponeerd,
ontstaat daar een sterke opwaartse snelheids-

Afb. 2 - Stromingen alsnietgeïnjecteerd of gepompt wordt.
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Afb. 4 - Injectie en vorming van een mengzone.

Afb. 3 - Stromingen bijterugwinning van zoetwater.

component. In dit verband moeteen
opmerking worden gemaakt. Om het gevaar
van te snel opkegelen en het daaropvolgende
verzilten van de put te voorkomen, zal men
geneigd zijn het debiet van de terugwinning
aan de lage, veilige kant te houden. In dat
geval zal echter nabij de rand van de
zoetwaterlens de stroming vanzoet water
naar buiten gericht blijven (af. 3).
Dit betekent een verliesvan zoet water.
Bij het vergelijken vandeafb. 1 en 3zietmen
dat beide stroombeelden niet slechtsinteken
verschillen ;er isook de opkegeling van zout
water onder de put in afb. 3en voorts de
welhaast niet te verhinderen wegvloeiing van
zoet water aan de rand van de lens.
In het voorgaande iser uitgegaan van de
veronderstelling dat ereen scherp scheidingsvlak tussen het zoete en het zoute water
aanwezig is. In werkelijkheid bestaat er een
mengzone tussen beide. Door het ontstaan
van deze zone zal de zich gedurende de
injectie vormende zoetwaterlens het
volgende beeldgeven (afb. 4):hetwater inde
mengzone stroomt, evenals het zoete en het
zoute water, in zijdelingse richting af. Zijn
snelheid isaan de bovenzijde van de zone
gelijk aan die van het aangrenzende zoete
water en neemt naar beneden toe geleidelijk
af tot die van het aangrenzende zoute water
[Santing, 1962].
De dikte vandezoneneemt toe inde richting
van de stroming [De Josselin de Jong en

Van Duijn, 1986] en isuiteraard het grootst
aan de rand van de lens. Het water inde
mengzone isongeschikt voor terugwinning;
een deel van het geïnjecteerde zoete water is
hierdoor dus verloren gegaan.
Hoe wordt nu de situatie bij terugwinning?
Het eenvoudigst kan dit weer worden toegelicht door op elkaar te superponeren de
toestand van de zoetwaterlens alsdie aan
zichzelf wordt overgelaten (afb. 5), en het
stroombeeld dat door de terugwinning wordt
veroorzaakt. Het resulterende beeld wordtin
afb. 6 gegeven. Evenals voor afb. 3geldt
ook hier dat in een gegeven verticaal de
horizontale component van de stroomsnelheid van het zoutewatergroter isdandie
van het zoete (behalve indeomgevingvande
put). Verrassenderwijs betekent ditdatde bij
de injectie gevormde mengzone de neiging
heeft dunner te worden! In werkelijkheid is
dit verschijnsel van geringe betekenis; waar
eenmaal zout water in de poriën van de
bodem aanwezig is,vergt het een langdurige
ofwel sterk geforceerde doorspoeling met
zoet water om het weg te krijgen.
Omgekeerd, bij doorspoeling met zout water
om het zoete te verdrijven, geldt hetzelfde.
Dit wilzeggen dat de ondergrens van de
mengzone diebereikt wastoen dezoetwaterlenszijn grootste omvangendiepte had, maar
weinig en langzaam zalworden teruggedreven. In de naaste omgeving van de put,
waar de stroomsnelheden het sterkst zijn,
geldt dit in mindere mate. Men maa echter in

XxXX<XXVXXcXXfxXXXX< / V V V Y y Y A Y x Y x y y

—>

7 / /
iu-x^x^
^^\!X"

Evenals in afb. 3 isweergegeven, moet ook
bij de in afb. 6 getekende situatie rekening
worden gehouden met opkegeling onder de
pompput (gestippeld). Aan de bovenzijde
van deze kegel zalde stroomsnelheid van het
water gelijk zijn aan de snelheid van het aangrenzende zoete water. Na verloop van tijd
zal deze bovenste stroomdraad van de kegel
onherroepelijk de pompput bereiken.
Dit ishet begin van de verzilting van de put.
Het terugwinnen van zoet water uit de lens
zal dus slechts zo lang kunnen worden voortgezet dat geen of althans geen onaanvaardbare verzilting optreedt. Dit zal inde meeste
gevallen betekenen dat de zoetwaterlens
slechts ten dele kan worden teruggewonnen.
Samenvattend kan worden gezegd dat de
stroombeelden tijdens injectie en tijdens
terugwinning niet alleen in teken verschillen,
maar dat bij terugwinning bovendien

Afb. 6 - Stromingen bij terugwinning.

Afb. 5 - Stromingen alsnietgeïnjecteerd ofgepompt wordt.

zoet

algemene zin stellen dat het verschijnsel van
de vermindering van de dikte van de mengzone verre wordt overschaduwd door de gevolgen van de dispersie die optreedt bij de
stijging en horizontale verplaatsing van de
zone, vooral van haar bovenvlak, tijdens het
terugwinningsproces. Als gevolg daarvan
heeft de mengzone de tendentie dikker te
worden dan zijvlak na de beëindigingvan de
injectie was. Deze vergroting van de mengzone betekent tevens een vergroting van het
reeds bij de injectie opgetreden verlies aan
opgeslagen zoet water.
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opkegeling onder de put, zijdelingse wegstroming aan de rand van de lensen een
vergroting van de mengzone optreden.
Elk van deze bijkomende verschijnselen leidt
tot verlies van geïnjecteerd zoet water.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt
dat er zich nog andere omstandigheden
kunnen voordoen die eveneens tot verlies
van zoet wateraanleidinggeven:het zijdelings
meedrijven van de zoetwaterlens op de
eventueel in het zoute water aanwezige
natuurlijke stroming; het wegkwellen van
zoet water viaeen semi-permeabele
afdekkende laag:een versterkte mengingvan
zoet en zout water door heterogeniteiten in
het watervoerend pakket.
Het zou nu interessant zijn alsvoor verschillende situaties schattingen konden
worden gemaakt van het rendement van dit
systeem van opslag en terugwinning van zoet
water (het rendement hierbij opgevat alsde
verhouding tussen de hoeveelheden
geïnjecteerd en teruggewonnen zoetwaterna
een voldoend aantal jaren van uitvoering).
In het kader van het onderzoeksprogramma
van de KIWA-Commissie Infiltratie is
Gemeentewaterleidingen van Amsterdam al
enige jaren bezig met injectieproefnemingen
in Leiduin en de ontwikkeling van methoden
om het zich uitbreiden van de zoetwaterlens
en het ontstaan van de mengzone te kunnen
berekenen [Kooiman en Uffink. 1985],
Echter, ondanks deze en ook andere belangrijke voortgang die inde laatstejaren is
gemaakt bij de studie van niet-stationaire
stroming van mengbare vloeistoffen van
verschillende dichtheden [onder andere
Bruggeman. 1983;De Josselin de Jong en
VanDuijn, 1986; Haitjema. I977| zijn
rendementsberekeningen op dit moment
waarschijnlijk nog niet uitvoerbaar. Om toch
enig idee van de orde van grootte van het te
verwachten rendement te krijgen, wordt in
het volgende aan hand van enige
kwantitatieve uitgangspunten een poging tot
een raming gedaan.
Indien door middel van een put een jaar lang
50 mVuur aanzoetwater ineen watervoerend
pakket met een poriegehalte van bijvoorbeeld
0,3 isgeïnjecteerd, zal er een zoetwaterlens
van 438.000/0.3 = 1.460.000 m3 zijn
ontstaan.
Welke vorm heeft deze lens? De zoetwatertong langs de Hollandse kust waar de duinstrook breed is,heeft een grensvlak met een
gemiddelde helling in de orde van, naar
schatting, 0,01 à 0,05. Bijeen door
geforceerde injectie gevormde lens, in een
overeenkomstig zandpakket, zalde helling
zeker aanmerkelijk groter zijn, zeg 0,2.
Met behulp van de formule voor de inhoud
van een kegel, 7tr 2 h/3,kan men berekenen
dat een volume van 1.460.000 m 3 kan

worden geborgen in een kegelvormige lens
met een diepte van 38 m, een bovenvlak met
een straal van 190 men een hellingvan het
buitenvlak van 0,2. In werkelijkheid heeft de
zoetwaterlens geen kegelvorm, maar als
benadering ten behoeve van de berekening
zal hiervan tochgebruik worden gemaakt. De
kegelvormige lens heeft een mengzone die
vanaf de onderkant naar boven toe in dikte
toeneemt. Neemt men, om de gedachte te
bepalen, aan de bovenrand van de lens een
dikte van 5 m aan (horizontaal gemeten
wordt dat, bijdeaangenomen hellingvan0,2,
ca. 25 m) en aan de onderkant een dikte 0,
dan bedraagt de inhoud van de mengzone
378.038 m 3 , volgens de formule:
(fi - rf)jth/3. waarin ri = 202.5 m,
r2 = 177.5 m en h = 38 m.
Dit volume bevat0,3X 378.038= 113.411m 3
gemeng water, gevormd uit een deel
oorspronkelijk zoet water en een deel
oorspronkelijk zout water. De verhouding
tussen beide delen zal niet 1 zijn; uit de
praktijk isbekend dat het aandeel aan
oorspronkelijk zoet water aanmerkelijk
groter kan zijn dan het aandeel van zout
water. Indien in ons voorbeeld een verhouding 2 : 1 wordt aangenomen, bedraagt
het aandeel aan oorspronkelijk zoet water
75.607 m 3 . Dit is het door menging
opgetreden verlies aan zoet water tijdens de
injectie, dat wil zeggen ca. 17% van het
geïnjecteerde volume van 438.000 m3.
Bij de terugwinning zal iets dergelijks
optreden; wellicht moet men rekenen op een
verdubbeling. Dat zal zeker het geval zijn
indien bovendien nog verliezen optreden
door opkegeling onder de put en door
voortgaande afstroming van zoet water uit
de bovenrand van de lens.
Ook al mogen bovengenoemde percentages
geenszins als betrouwbare schattingen
worden opgevat, zij leiden niettemin tot de
conclusie dat het rendement van injectie,
opslag en terugwinning van zoet water in een
zout water houdende laag niet overdreven
gunstig mag worden voorgesteld. Men zal
zeker rekening moeten houden met verliezen
van enige tientallen procenten.
Terwille van een goed begrip moet worden
opgemerkt dat men bij uitvoering van een
project van injectie en terugwinning in de
praktijk er toe zal overgaan eerst een
zoetwaterlens van ruime omvang te creëren
(enige malen groter dan men er vervolgens
periodiek aan denkt toe te voegen en te
onttrekken) zodat variaties in injectie en
terugwinning opgevangen kunnen worden en
geen directe nadelige invloed opde terugwinning hebben. Wel dient men hierbij te
bedenken dat bij een relatief grote lensde
stroomrichting van het zoete water aan de
bovenrand van de lens in de periode van

terugwinning zeker niet meer zal omkeren;
het water blijft naar buiten toe afstromen en
gaat verloren. Dat een grotere lens een
gunstiger rendement zal opleveren, isniet
zonder meer te zeggen. Wel kan worden
gesteld dat injectie en terugwinning in een
watervoerend pakket van zodanig beperkte
dikte dat de zoetwaterlens de onderkant van
het pakket bereikt, het grote voordeel biedt
dat opkegelen van zout water onder de put
voorkomen wordt. Op het rendement heeft
dit een niet teverwaarlozen gunstige invloed.
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