Eennumeriekinversmodelterbepalingvandehydraulischeweerstand

Inleiding
Slecht doorlatende lagen zijn van grote
invloed op het gedrag van het totale
geohydrologische systeem.
Dat wilzeggen dat dehydraulische weerstand
van slecht doorlatende lagen onder gegeven
randvoorwaarden in belangrijke mate
invloed heeft op onder andere stijghoogteverdelingen, stroomsnelheden en verblijftijden.
Om dit gedrag van het geohydrologische
systeem te kunnen begrijpen en verklaren is
kennis van scheidende lagen noodzakelijk.
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een stationaire stromingssituatie verondersteld. Voorts dient de aanvulling van het
eerste watervoerend pakket bekend te zijn.
De methode zal toegelicht worden aan de
hand van een één-laag systeem, dat door een
deklaag is afgesloten.
In een dergelijke situatie kan het watervoerend pakket in een aantal elementen
worden opgedeeld. Binnen deze elementen
worden de geohydrologische parameters
door één representatieve waarde
gekarakteriseerd.
Indien er van een vierkantennet gebruik
wordt gemaakt, kan met behulp van de
vergelijking van Darcy en de continuïteitvergelijking de volgende waterbalans
opgesteld worden voor een willekeurig
element (zie afb. 1).
kD(i,j)-{4h(i,j)-h(i+l,j)-h(i-l,j)h(i,j+l)-h(i,j-l)} =
PP(i

Wanneer bovendien voorspellingen gedaan
moeten worden van het tijdsafhankelijk
gedrag van het geohydrologische systeem
onder wisselende randvoorwaarden, dan
dient de hydraulische weerstand van de
scheidende laag gekwantificeerd te worden.
Er zijn vele methoden ontwikkeld om de
hydraulische weerstand te bepalen.
Eén van deze methoden isinvers modelonderzoek.
Door de Dienst Grondwaterverkenning
TNO isin opdracht van Rijkswaterstaat,
directie Waterhuishoudingen Waterbeweging in het kader van de geohydrologische verkenning van Nederland een
numeriek invers model ontwikkeld.
Een invers model iseen model waarmee
geohydrologische parameters berekend
kunnen worden indien de stijghoogten
bekend zijn. Inverse modellen staan hiermee
tegenover de meer algemeen gangbare
modellen, waarmee de stijghoogten
berekend worden door middel van bekende
geohydrologische parameters. Hiermee is
tevens de naam 'invers'(= tegenovergesteld)
verklaard.
Toegepaste methode
In het door de Dienst Grondwaterverkenning
TNO uitgevoerde onderzoek iseen
methodiek met bijbehorend computerprogramma ontwikkeld, waarmee een
laterale verdeling van de hydraulische
weerstand van slecht doorlatende lagen in
een meerlagensysteem berekend kan worden.
Er is aangenomen dat in de watervoerende
pakketten horizontale stroming optreedt, en
verticale stroming in de slecht doorlatende
lagen.
Daarbij iser vanuit gegaan dat onttrekkingen, kD-waarden en stijghoogtepatronen
in het gehele te onderzoeken gebied bekend
zijn voor elk watervoerend pakket. Er wordt

^(iJ)A2-Q(iJ)

waarin:
kD = doorlaatvermogen
h = stijghoogte
pp = polderpeil
c = hydraulische weerstand
Q = onttrekking
i,j = rij- resp. kolomnummer
A = rij- resp. kolomafstand

(1)

[m d"
fml
[m]
[d]
[m3d_1]

(2)
waarin GFj en GF 2 gewichtsfactoren zijn.
Als nevenvoorwaarde geldt:
GFj + 4GF 2 = l
(3)

[m]

Uj -1

Er isdaarom naar een rekenmethodiek
gezocht, die het mogelijk zou maken de
directe methode toe te passen, zonder dat
onnauwkeurigheden in de ingevoerde
stijghoogten de oplossing ontoelaatbaar
zouden verstoren. Een directe methode
bleek praktisch toepasbaar te zijn, indien in
formule ( l) de volgende uitdrukking
gesubstitueerd wordt voor c(i,j):
c(i,j)= GFj xc(i,j) + GF 2 x
x {c(i+l,j) +c(i-l,j) +c(i,j+l) +c(i,j-l)}
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Impliciete methode
Indien een vierkantennet over het
beschouwde gebied wordt gelegd en in elk
hoekpunt van dit vierkantennet voor elk
watervoerend pakket een dergelijke
vergelijking wordt opgesteld, dan kunnen
alle c-waarden expliciet berekend worden.
Expliciet wil zeggen, dat er per vergelijking
slechts één onbekende voorkomt. Uit elke
vergelijking isdus direct de onbekende op te
lossen.
Deze methode ter bepalingvande weerstand
c blijkt echter bijzonder gevoelig te zijn; een
kleine onnauwkeurigheid in de ingevoerde
stijghoogten blijkt al grote fouten in de
oplossing van cte geven. Dit ligt aan de
probleemstelling die numerieke differentiatie
Afb / - Positie elemen

van de gemeten stijghoogten verlangt. Bij het
gewone (niet-inverse) probleem wordt
geïntegreerd over de bekend veronderstelde
c-waarden, hetgeen ongevoeligisvoor kleine
onnauwkeurigheden in c.
Gepoogd isde gladheid van de oplossing te
verbeteren door de c-waarde in een bepaald
punt te middelen met de c-waarden in de
omliggende punten.
Hierdoor wordt een geringe verbetering
van de oplossing verkregen, doordat alle
extreme waarden afgevlakt worden.
Het totaalresultaat blijft echter uitermate
onbevredigend.
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Volgens de Taylorreeksontwikkeling voor
c(i,j) moet aan deze laatste vergelijking
voldaan worden. In het hiernavolgende
wordt nader ingegaan op de bepaling van
deze gewichtsfactoren.
Door bovengenoemde substitutie worden
impliciete uitdrukkingen gevonden voor
c(i,j) in vergelijking (1).Impliciet wil zeggen,
dat er in elke vergelijking meerdere
onbekenden staan. Als ineen bepaalde
slecht doorlatende laaginelk knooppunt een
dergelijke impliciete vergelijking opgesteld
wordt, dan ontstaat er een stelsel van
n lineaire vergelijkingen met n onbekenden.
Dit stelsel isdus op te lossen. Ook nu bleek
de oplossing niet zonder meer ongevoelig te
zijn voor onnauwkeurigheden in de
ingevoerde stijghoogten. Slechts indien GFj
groter dan 1 gemaakt wordt, ontstaat een
ongevoelige oplossing. Volgens vergelijking
(3) wordt GF 2 dan kleiner dan 0. De reden
van deze ongevoeligheid is,dat de c-waarde
in een willekeurig punt (i,j) gecorrigeerd
wordt door de omliggende c-waarden, indien
de ingevoerde stijghoogten niet correct zijn.
Dit isalsvolgt in te zien. Stel dat het
stijghoogtepatroon ineen bepaalde watervoerende laag iszoals aangegeven in afb. 2:
Indien in punt Been te kleine stijghoogte
wordt ingevoerd, zal de tweede afgeleide in
het punt Bverkeerd bepaald worden.
De tweede afgeleide iseen maat voor de
kromming van destijghoogteverlooplijn enis
dus omgekeerd evenredig met hoek a: dat is
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Afb. 2 - Invloed vimfoulen indeingevoerde stijgkoogten.
w e r k e l i j k e waarde
GF| =2

voren komen uit de oplossing (zie afb. 3).
Naarmate er meer inhomogeniteiten in de
kleilaag voorkomen en de verschillen tussen
de c-waarden van de deelgebieden groter
zijn, zal een kleinere gewichtsfactor gekozen
moeten worden.
Bij de keuze van de gewichtsfactor zullen
steeds deze twee consequenties onderkend
moeten worden.
Opgemerkt dient hierbij te worden dat beide
consequenties tegengestelde eisen aan de
grootte van GF, stellen.
Uit praktijktoepassingen en tests is gebleken
dat beide belangen goed gedekt worden
indien:
2 s= GF, =£5

gerekende waarden

Afb. 3 - Onderscheidingsvermogen bijverschillende waarden vangewichtsfactor GFX.

de hoek tussen de koorden AB en BC. In dit
geval isde tweede afgeleide positief.
De absolute waarde van de tweede afgeleide
in punt Bwordt te groot bij een foutieve, te
kleine, stijghoogte in punt B,zoals
aangegeven in afb. 2. Hierdoor zal een te
kleine waarde voor de weerstand in het punt
B gevonden worden. Op dezelfde manier is
in tezien dat deze foutieve stijghoogte inpunt
B tot gevolg heeft, dat de absolute waarde
van de berekende tweede afgeleide inpunt C
te klein wordt; hoek/}wordt immerste groot.
Hierdoor zal rnen in punt Ceen te hoge
waarde voor de weerstand vinden. Doordat
nu echter bij de impliciete methode de (te
hoge) weerstand van het punt Cvoorkomt in
de differentievergelijking van punt B,en
omdat de gewichtsfactor van deze weerstand
bovendien een negatief teken heeft, wordt de
waarde van de weerstand in het punt B
gecorrigeerd.

Gedrag van de oplossing met betrekking tot
de gewichtsfactor GF1
In het voorgaande werd reeds beweerd dat
G F , groter dan 1 moet zijn. In dat geval
wordt de oplossing namelijk ongevoelig, dat
wil zeggen glad verlopend.
Er isechter nietsgezegd over de waarde, die
in praktische situaties aan deze factor
toegekend moet worden.
Bij het uittesten van de verschillende
waarden van GF, bleek deze factor de
flexibiliteit van het systeem te bepalen. Dit is
het vermogen om contrasten in het
c-waardenpatroon te onderscheiden.
Naarmate GF, groter wordt ishet systeem
minder flexibel. De twee belangrijkste
consequenties hiervan voor de oplossing van
het probleem zijn:

Op dezelfde manier wordt de waarde van de
weerstand in punt Cgecorrigeerd door die
van punt B.
De invloed van 'fouten' in de ingevoerde
stijghoogten op de berekende c-waarden is
hierdoor zeer aanzienlijk teruggebracht.
Uit tests en praktijk toepassingen van deze
methode isgebleken dat op deze wijze een
directe methode gladde, niet zeer sterk
fluctuerende waarden geeft bij invers
modelonderzoek.
Door een juiste nummering van de
knooppunten kan een lijnmatrix gecreëerd
worden. Hiermee kan het hiervoor eenoemde

1. Naarmate GF, groterwordt,isdeinvloed
van onnauwkeurigheden in de ingevoerde
stijghoogten op het c-waardenpatroon
geringer. Naarmate er meer onnauwkeurigheden of grotere onnauwkeurigheden in de
invoergegevens verwacht worden, moet een
grotere waarde toegekend worden aan GF,,
om de invloed hiervan uit te dempen.
2. Hiermee samenhangend geldt dat
naarmate de gewichtsfactor GF, groter
wordt, het onderscheidingsvermogen kleiner
wordt. Hiermee wordt bedoeld dat voor
grote waarden van GF, deelgebieden met
een afwijkende c-waarde minder scherp naar

stelsel vergelijkingen efficiënt opgelost
worden.

De oplossing die verkregen wordt met een
hoge gewichtsfactor laat hetzelfde beeld zien
als de oplossing die verkregen wordt met een
lage gewichtsfactor. Alleen ishet c-waardenpatroon bijeen hogegewichtsfactor enigszins
afgevlakt. De mate van afvlakking is
afhankelijk van de grootte van GF,.
Dit kan een nadeel zijn, maar in wezen ishet
juist de kracht van deze oplossingsmethodiek;
ongevoeligheid (gladheid) isimmers steeds
verzekerd.
Bovendien heeft men de mate waarin de
afvlakking optreedt in de hand bij de keuze
van GF,.
Beveiliging tegen onbetrouwbare resultaten
Naarmate de potentiaal vlakker verloopt
hebben kleine onnauwkeurigheden in de
bepaling van de stijghoogten een grotere
invloed op de einduitkomst. Ter vermijding
van onbetrouwbare resultaten wordt in
knooppunten met eenvlak potentiaalverloop
de algemene vergelijking niet meegenomen.
Indien in veel knooppunten het potentiaalverloop te vlak is.dan kan een invers model
niet meer toegepast worden.
Selectiecriteria voor het onderzoekgebied
Het invers model kan gebruikt worden,
indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
—de potentiaalverschillen over de te
berekenen semi-permeabele lagen mogen
niet te klein zijn; bij voorkeur > 0,40 m;
—de kromming van de isohypsenpatronen
mag niet te klein zijn.
Met name deze laatste eisbeperkt de
toepasbaarheid van het inversmodel in
praktijksituaties aanzienlijk.
Praktische toepassingen
Inleiding
De in het voorgaande beschreven methode
en het daarop gebaseerde computerprogramma istoegepast op een drietal
praktijksituaties; te weten de Wieringermeerpolder, de Hondsrug en het Noordhollands Duinreservaat.
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De geohydrologische omstandighedenin
deze drie onderzoekgebieden verschillen
aanzienlijk. DeWieringermeerpolder iseen
kwelgebied. Bovendien ishiersprakevaneen
meerlagensysteem.
De Hondsrug en hetNoordhollands
Duinreservaat zijn daarentegen infiltratiegebieden. In het Noordhollands Duinreservaat isgebruik gemaakt vande gegevens
van hetfreatisch pakket. Inde Hondsrug
daarentegen van een pakket met semispanningswater. Dedrie onderzoekgebieden
hebben met elkaar gemeen dat de kromming
van hetpotentiaalvlak enhet stijghoogteverschil over de semi-permeabele laag vrij
groot zijn. zodat voldaan wordt aande
voornoemde selectiecriteria.
In hethiernavolgende worden alleende
resultaten vermeld welke indeWieringermeerzijn behaald.
Wieringermeerpolder
In deWieringermeer wordt de basis vanhet
geohydrologisch profiel gevormd doorde
formatie van Oosterhout. Daarboven ligteen
watervoerend pakket dat lokaal door
scheidende lagen isonderverdeeld ineen
eerste, tweede enderde watervoerende laag.
De slecht doorlatende deklaag wordt
gevormd door de formatie van Twente.
Resultaten
Hoewel dehydraulische weerstand in de
Wieringermeerpolder inmeerdere lagen
berekend is,worden hier alleen deresultaten
van dedeklaag gepresenteerd.
Deze c-waarden zijn weergegeven inafb.4.
Afb. 4- Weerstand van dedeklaag (dagen).
kD1 = 2000
kD2 = 500
ziebijlage3
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weerstand [dagen]
gebiedmet relatief lage hydraulische weerstand
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Hierin zijn tevens iso-lijnen getekend om het
patroon duidelijk naar voren telaten komen.
Vergelijking van afb. 4met de diktelijnenkaart afb. 5,welke inde Grondwaterkaart
van Nederland isopgenomen, toont dat
patronen inbeide plaatjes goed overeenkomen binnen het aangegeven kader, dathet
onderzoekgebied begrenst. Slechtsin het
noord-oosten van hetonderzoekgebied komt
de dikker wordende deklaag niet totuitingin
een hogere c-waarde.
Dit laatste isechter met boorbeschrijvingen
(boringen 14en 15kaartblad 14F)te
verklaren. Dedeklaag blijkt hier namelijk
niet uit kleiofleem tebestaan,zoalsinderest
van hetonderzoekgebied, maar uit fijn
slibhoudend zand, dat een grotere verticale
doorlatendheid heeft, enduseen lagere
weerstand, dan op grond van de diktelijnenkaart verwacht zou worden.
Op deweerstandenkaart afb. 4isde

onderbroken lijn teonderscheiden.
De weerstanden indeze strook zijn lager dan
de weerstanden indeomliggende punten.
In dediktelijnenkaart iseen strookte
onderscheiden met een kleinere dikte van
de deklaag dan indeomliggende punten
(zie afb.5).Dezuidelijke takvan deze
streepjeslijnen (afb. 4en5) vallen exact
samen. Denoordelijke takisenigszinsin
oostelijke richting verschoven.
Bovendien valt op te merken dat de zuidelijke
takken van deze lijnen samenvallen metde
Westfriesche Vaart. Denoordelijke tak van
deze lijn indeweerstandenkaart valt samen
met deWieringerwerf Vaart. Een mogelijke
verklaring van deze verschijnselen isdatde
kwel indeze strook vrij groot isgeweestbij
het droogleggen van de Wieringermeer,
doordat dedikte van de deklaag hier kleinis,
en deweerstand daardoor relatief laag.
De wateroverlast ten gevolge van deze kwel

Afb. 5 - Diktelijnenkaart van dedeklaag (meters). (Uit:degrondwaterkaart van Nederland. DG V- TNO).
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Afb. 6 - Gedeeltelijk afgegraven deklaag.

kan de reden geweest zijn dat de Westfnesche
Vaart en de Wïeringerwerf Vaart juist daar
gegraven zijn. Door de aanleg van deze
vaarten isde deklaag, die toch aldun was,
plaatselijk afgegraven, waardoor de
weerstand van de deklaag nog kleiner is
geworden (zie afb. 6).
Gevoeligheidsanalyse
Om een inzicht te krijgen in de invloed van
fouten in elk van de ingevoerde parameters
op de einduitkomst zijn een aantal extra
berekeningen uitgevoerd.
In elk van deze berekeningen issteeds één
grootheid gevarieerd. Door de uitkomsten
van een dergelijke berekening te vergelijken
met de meest aannemelijke uitkomst kan
inzicht verkregen worden in de gevoeligheid
van de einduitkomst voor de veranderde
grootheid.
Op deze wijze kan onder andere aangetoond
worden dat fouten in het doorlaatvermogen
of de nuttige neerslag de einduitkomst niet
ontoelaatbaar veel beïnvloeden.
Bij een invers model zijn echter niet
bovenbeschreven gevoeiligheden van belang
maar vooral de gevoeligheid voor fouten in
de ingevoerde stijghoogten.
Om de invloed van fouten in de ingevoerde
stijghoogten te onderzoeken isin elk
knooppunt een fout Ah ingevoerd.
In zowel het Noordhollands Duinreservaat
als in de Hondsrug zijn de stijghoogten zowel
onder als boven de te berekenen slecht
doorlatende laag op deze wijze gewijzigd.
De fouten, die door de computer gegenereerd
werden, zijn uit een normale verdeling
getrokken met een gemiddelde 0en
standaardafwijking 0,15 m. De maximale
fout werd hierbij 0,47 m. Deze berekening is
in beide onderzoekgebieden tweemaal
uitgevoerd, waarbij tweemaal een verschillende reeks fouten werd gegenereerd.
De resultaten bleken redelijk overeen te
stemmen met de oorspronkelijke berekening;
zowel de gemiddelde c-waarde als de
verdeling van de c-waarde over het gebied
veranderden niet ontoelaatbaar veel.
Blijkbaar wordt de geringe gevoeligheid die
theoretisch aan de hand van afb. 2is
besproken in de praktijk waar gemaakt.
Hoewel deze geringe gevoeligheid voor
fouten inde ingevoerde stijghoogten nogniet
garandeert dat daarmee ook de uitkomsten
betrouwbaar zijn, moet toch opgemerkt
worden dat dit een bijzonder belangrijke
eigenschap van een invers model is.

Betrouwbaarheid van de einduitkomsten
vereist namelijk wel ongevoeligheid voor
fouten in de invoergegevens.
De hierboven beschreven exercities, die als
een zware praktijktest aangemerkt kunnen
worden, rechtvaardigen dan ook minimaal
enig vertrouwen in de betrouwbaarheid van
de einduitkomsten, omdat blijkbaar geen
extreem hoge nauwkeurigheid in de
ingevoerde stijghoogten vereist isom toch
uitkomsten te krijgen die goed bruikbaar zijn
in praktijkonderzoek.
Conclusies
- Door gebruik te maken van een impliciete
rekentechniek kon de invloed van fouten in
de ingevoerde stijghoogten aanzienlijk
teruggebracht worden.
- Het numeriek invers model kan zowel in
freatisch alssemi-spanningswater toegepast
worden inzowel één-als meerlagensystemen.
- De grootte van de ingevoerde gewichtsfactoren bepaalt het onderscheidingsvermogen van het model.
- Invers modelonderzoek isslechts onder
bepaalde omstandigheden in praktische
situaties toepasbaar. Met name iseen grote
kromming van het stijghoogtepatroon en een
groot potentiaalverschil over de slecht
doorlatende laag vereist.
- De laterale verdeling van de hydraulische
weerstand in de Wieringermeer vertoont een
zeer duidelijke overeenkomst met de
diktelijnenkaart van de deklaag en met
boorbeschrijvingen.
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Minister Smit-Kroes maakte
schatting financiële gevolgen
vierde waterkwaliteitsbeheerder
in Noord-Holland
Bij een eventuele overdracht van het passief
waterkwaliteitsbeheer van de Amsterdamse
wateren van het Zuiveringsschap Amstel- en
Gooiland aan de gemeente Amsterdam, zal
het zuiveringsschap in 1986een bedrag aan
inkomsten van ca.ƒ 4 miljoen derven
(65.000 i.e. àƒ 62,-). Daartegenover staat
ongeveer ƒ 1 miljoen aan vermindering van
uitgaven. Vanwege de verplaatsing van de
rwzi 'West' naar het westelijk havengebied
zal de inkomstenderving voorhet zuiveringsschap na 1990 nog ongeveer ƒ 1,2 miljoen
bedragen. Dat heeft minister Smit-Kroesvan
Verkeer en Waterstaat eind vorigjaar geantwoord op schriftelijke vragen van de
VVD-kamerleden Te Veldhuis en Franssen
over het waterkwaliteitsbeheer in
Noord-Holland. Voor de heffingplichtigen
binnen het gebied van het zuiveringsschap
zou een en ander in 1986een verhoging van
ca. ƒ 7,—per i.e. betekenen,
na 1990 teruglopend tot een verhoging van
ca. ƒ 1,50 per i.e., aldus de minister.
Voor de gemeente Amsterdam betekent een
eventuele overdracht van het waterkwaliteitsbeheer in 1986een batig saldo van ƒ 2,4
miljoen, hoofdzakelijk opgebouwd uit het
vervallen van de effluentheffingen voor de
rwzi's 'Zuid' en 'West'.
Omgeslagen over de Amsterdamse heffingplichtigen zou dit in 1986een verlaging van
ca. ƒ 2,—per i.e. betekenen.
Een batig saldo voor Amsterdam nâ 1990
zou volledig wegvallen tegen de kosten en de
dan verschuldigde rijksheffing voor de
effluentlozing ophet Noordzcekanaalvan de
verplaatste en verbeterde rwzi 'West'.
Voor een relatief klein aantal burgers en bedrijven die rechtstreeks blijven lozen
op oppervlaktewater binnen de gemeente
Amsterdam betekent een eventuele overdracht, dat de heffing van het zuiveringsschap
wordt verminderd tot het lagere Amsterdamse
tarief (1984: ƒ 52.20 resp.ƒ 34.- per i.e.).
De minister baseerde haar antwoord op een
geschatte stijging van de heffingstarieven met
gemiddeld 10% per jaar.
Het instellen van Amsterdam als vierde
waterkwaliteitsbeheerder in de provincie
Noord-Holland isop dit ogenblik nog slechts
een concept-standpunt van GS dat nog door
provinciale staten moet worden behandeld.
Als die het voorstel overnemen, dient een en
ander door middel van een wijziging van de
provinciale organisatieverordening zijn
beslag te krijgen, waarvoor ingevolge artikel
5 WVO koninklijke goedkeuring vereist is.
De voordracht daartoe moet dan komen van
de minister, die nu nog geen officieel
standpunt wilde innemen over het voorstel.

