Experimenteel bewijsenmodelleringvaneenstationaire regenwaterlens
opkunstmatiggeïnfiltreerd oppervlaktewater

1. Inleiding
Diverse milieubiologen en hydrologen
beweren, dat in het freatische grondwater
sterke menging plaatsvindt van infiltratiemet neerslagwater. 'Het isduidelijk, dat
het optreden van regenwaterlenzen, drijvend
op het infiltratiewater (zie afb. 1)een
verschijnsel is,dat nauwelijks optreedt', aldus
concludeerden onlangs nog
Van Dijk & Bakker [1984],
In zijn algemeenheid lijkt hun conclusie
onjuist. Dankzij verfijnde meettechnieken en
een proeflocatie met veel contrast tussen

start van kunstmatige infiltratie op
20 april 1957.Zij worden gevoed dooreen
zich vertakkende toevoersloot, die ook als
infiltratiemiddel fungeert.
Drainage geschiedt in dit gebied louter door
de omringende kanalen: het Barnaart-,
Van der Vliet-, Sprenkel- en Zwarteveldkanaal. De diepe pompputten langs het
Barnaart- en Van der Vlietkanaal met het
filter in het 2e watervoerend pakket
(voortaan afgekort WVP) zijn sinds 1957
slechts incidenteel in gebruik.
Voor meer details over de kunstmatige
infiltratie en terugwinning zijverwezen naar
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neerslag- en infiltratiewater, namelijk de
Amsterdamse Waterleidingduinen, kan aan
de hand van hier gepresenteerde meetresultaten wel degelijk een fraaie regenwaterlens worden aangetoond. Resultaten
van berekening van de lensdikte en dispersie
stemmen goed overeen met de in het veld
vastgestelde begrenzing van de lens.
De hier gegeven analytische oplossingen
vormen een aanzienlijke uitbreiding van de
oplossing van De Groot [ 1984|. Zij kunnen
worden toegepast inelk infiltratiegebied, ook
om bijvoorbeeld de begrenzing van een verontreinigingspluim te berekenen, mits deze
ontstaan isaan het maaiveld en dezelfde
dichtheid vertoont alshet omringende water.

In 1980 zijn 8 pulsboringen verricht tussen
infiltratiegeul G1en het Van der Vlietkanaal
en iselk uitgerust met 13-26 minien 2-4 peilfilters. Het betreft de
boringen 477-484 (zie afb. 2),waarlangs het
in afb. 1 gepresenteerde profiel isgeschetst.
Door rekening te houden met wensen van de
Sector Natuur- en Terreinbeheer en door de
grote terreinhoogte in het zuidoosten, kon
deze meetraai niet fraai langseen stroombaan worden gelegd.
2.2. Herkenning infiltratiewater
Het aangevoerde infiltratiewater bestaat uit
Rijnwater afkomstig uit het Lekkanaal en is
voorgezuiverd door de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK).
Het Cl-gehalte bedraagt gemiddeld over
1957-1983 162 mg T'en varieert op basis
van jaargemiddelden van 114-228mg 1"'.
Dit contrasteert goed met het gehalte van
(geïnfilteerd) neerslagwater, in dit gebied
gemiddeld 40 mg Cl l"1en variërend van

15tot 86 mg l"1.Omdat bijvoorbeeld
86mgCl l _1 zowelop 100%neerslagwater als
op een mengsel van 50% Rijnwater met
50% neerslagwater kanwijzen, ishet gehalte
onderzocht van een tweede, betere natuurlijke tracer van Rijnwater. Het betreft de
zwaarste stabiele isotoop van zuurstof (l x O)
in H 2 0 , waarvan het gehalte in geïnfiltreerd
neerslag- en Rijnwater respectievelijk -7,3 en
—9.4°/ooafwijkt van standaard oceaanwater
(V-SMOW). Dankzij minder variatie in deze
concentraties kan de mengverhouding van
neerslag- en Rijnwater nauwkeuriger
bepaald worden dan met Cl [zie ook
Stuyfzand, 1985a].
De niettemin goede toepasbaarheid van Cl
als tracer van Rijnwater volgt onder andere
uit afb. 3.
Zijdelings vanuit geul 9 toestromend
Rijnwater bereikt in 1967 het meetpunt
(24H)70 langs het Van der Vlietkanaal, dus
10jaar na de start van infiltratie. Pasin 1975
wordt een Cl-gehalte bereikt lijkend op de
aanvoer. De reden hiervan is waarschijnlijk
een verkorting omstreeks 1965van de
afstand tussen het Van der Vlietkanaal en
geul 9 door uitbreiding van geul 9 met het
extensieve Renbaanveld (zie afb. 2).
Door de resulterende inkrimping van de
regenwaterlens tussen geul 9en het kanaal is
tot 1975 steeds minder neerslagwater meebemonsterd via het 1m lange filter op
5,6 m - N A P .
2.3. Meetresultaten
Driemaal, namelijk in maart 1981,juni en
september 1982 zijn alle mini-en peilfilters
van de meetpunten 477 tot en met 484 be-

Afb. I - Verbreiding van watersoorten inhetprofiel waarvandeligginginafb. 2isaangegeven,gebaseerd op Cl-en
l8
0-metingen in maart 1981.

Het vóórkomen vaneenregenwaterlens inen
naast gebieden met kunstmatige, open
infiltratie, zoals in de Hollandse en Zeeuwse
duingordel, isvan belang voor de bewaking
van en herstelmaatregelen leidend tot het
natuurbehoud indeze gebieden. Een achteruitgang (bijvoorbeeld vcrruiging) hoeft dan
niet samen te hangen met hoge fosfaatconcentraties in het geïnfiltreerde oppervlaktewater. Andere oorzaken als grondwaterstandsverhoging, guanotrofieëring,
luchtverontreiniging, betreding e.d.,
verdienen in dat geval grondige navorsing.
2. Experimenteel bewijs
2.1. De proeflocatie
Gekozen isvoor de Amsterdamse
Duinwaterwinplaats tussen het Barnaart- en
Van der Vlietkanaal (afb. 2). De infiltratiegeulen G l , G2 en G9 zijn inbedrijf vanaf de

neerslagwater met
10-50% Rijnwater
Rijnwater met
10-50% neerslagwate\r
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monsterd en min of meer volledig chemisch
onderzocht. De metingen op de drie tijdstippen vertonen slechts geringe verschillen
[Stuurman. 1984], zodat kan worden
volstaan met de opname van maart 1981met
het voordeel van beschikbare 18 0-anaIyses.
Op grond van de analyseresultaten van Clen
18
0 zijn 4 watersoorten onderscheiden,
namelijk:
—neerslagwater met maximaal 10%
Rijnwater bijgemengd (P);
—neerslagwater met 10-50% Rijnwater
bijgemengd (PR);
— Rijnwater met 10-50% neerslagwater
bijgemengd (RP);
—Rijnwater met maximaal 10% neerslagwater bijgemengd (R).
Afb. 4 illustreert voor een meetpunt dichtbij
en ver van de toevoersloot hoe dit onderscheid correspondeert met het Cl-verloop
met de diepte.
De ruimtelijke verbreiding van watersoorten
in het profiel langsde meetpunten 477 t/m
484 isreeds gepresenteerd in afb. 1.
Op overtuigende wijze komt hierin de regenwaterlens (eigenlijk duinwaterlens) op
geïnfiltreerd Rijnwater naar voren. Vooral
westwaarts van meetpunt 478 is Rijnwater
doorgedrongen tot in het 2e WVP.
2.4. Hydrologische randvoorwaarden
Opbouw:
De geologische en geohydrologischeopbouw
isgeschematiseerd in afb. 5.De horizontale
doorlatendheid van lagen behorende tot
WVP 1 en 2 isgebaseerd op permeabiliteitsmetingen aan gestoken monsters in nabij
gelegen boringen [Zie Stuyfzand, 1984].
De verticale weerstand van het eerste slecht
doorlatende pakket (voortaan afgekort
SDP 1)isontleend aan een C-waardenkaart
van Huisman [1959].
Stromingspatroon:
De isohypsenkaart van het freatische vlak in
afb. 6 en het potentiaalbeeld 'en profil' in
afb. 7 geven een representatieve indruk van
het grondwaterstromingspatroon. In afb. 6
zijn tevens de stroomlijnen getekend van de
toevoersloot c.q. geul 9 tot de met minifilters
uitgeruste meetpunten 477 t/m 484.
De lengte hiervan staat in tabel I.
Een grote potentiaalval over het SDP 1 volgt
duidelijk uit afb. 7. Het Van der Vlietkanaal
draineert meestal indeperiodejanuaritot en
met mei ook het oostelijk hiervan gelegen
duinterrein. Buiten deze periode heerst i.h.a.
een grondwaterstromingscomponent oostwaarts onder het kanaal door.
Waterstanden:
De waterstanden in infiltratiemiddelen en
drainerende kanalen, alsmede de stijghoogten van grondwater in het le en
2e WVP vertonen vanaf 1957een verloop
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Afb. 2 - Situatie van het onderzochte duinterrein van Gemeentewaterleidingen.
TABEL I- Hydraulische basisgegevens voordemeetpunten 477tlm484 voordeperiode (maart 1981-t)tlmmaart 1981.
Boring
477
478
479
480
481
482
483
484

\

t

(m)

(1)

50
95
235
345
375
500
550
790

4.3
2,6
8,6
11,5
10,6
13,3
11.5
17.1

N
(mm/j)
450
480
295
300
290
305
290
330

H,.

Hv
(m+NAP)

6,97
6.97
6.85
6,81
6,80
6,78
6,76
6.74

6.92
6.67
6.29
5,91
5.65
5.15
4,48
3.57

0,60
0,68
0.32
0.16
0.34
0.25
0,21
0,27

0,63
0,64
0,18
-0,05
0,07
-0.07
-0.19
-0.21
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Afb. 3 - Cl-verloop vanaangevoerd Rijnwater(5jaarvoortschrijdendgemiddelde, 2jaar
teruggeschoven) engrondwaterophetmeetpunt 76'langshet Vander Vlietkanaallzieafb.2).

als geschetst in afb. 8. Sedert 1965 zijn
geleidelijk de waterstanden vooral ingeul 9
en zeer weinig in de toevoersloot toegenomen. In geul 9 in belangrijke mate door
een vergroting van het oppervlak sinds 1965
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Afb. 4 - Cl-verloop met de diepte op 95 en 790m afstand van detoevoersloot (maart
1981)en de indeling in neerslagwater IP), mengwater IPR en RP) en Rijnwater IR).

en, dankzij een verdere voorzuivering van het
aangevoerde infiltratiewater, vrijwel geen
droogstand voor slibverwijdering sinds 1974.
In het Van der Vlietkanaal isde waterstand
sinds 1965 sterker toegenomen dan in de

Afb. 5 - Geohydrologische engeologische opbouw vanhetonderzochte duingebied met een fragment vanhetinafb. 2
aangegeven profiel. K — horizontale doorlatendheidscoëfficient; C = verticaleweerstand.
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toevoersloot, zodat het grondwaterverhang
tussen beide sedertdien ietsis afgenomen.
Het stijghoogteverloop van grondwater in
het 2e WVP wordt voornamelijk gedicteerd
door een sinds 1957sterk afgenomen onttrekking hieruit en een relatief grote onttrekking in de droge jaren 1971, 1972
en 1976.
Reistijden ondergronds:
De ondergrondse reistijd van infiltratiemiddel tot grondwatermeetpunt isin dit
kader van belang om de periode vast te
stellen, waarover gemiddeld moet worden ter
bepaling van de nuttige neerslagen de
stijghoogtegradiënt van oever tot meetpunt.
Dankzij een snelheidsverloop langs de
beschouwde stroomlijnen, dat voldoende
symmetrisch isten opzichte van de
gemiddelde snelheid, kan de reistijd (t)
eenvoudig benaderd worden volgens:
-H-X2
K(HX-H0)

(0

waarin:
u. = effectieve porositeit
X = afstand tot oever van infiltratiemiddel,
in horizontale vlak langs de stroomlijn [m]
K = horizontale doorlatendheidscoëfficient [ m d " ' |
H x = stijghoogte (m +NAP) freatische
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water op afstand X = X
H 0 = idem op afstand X = O
Toepassing hiervan met u = 0,38 en het
gemiddelde van gemeten H voor de periode
1980-1984 levert reistijden van infiltratiemiddel tot de meetpunten 477 t/m 484 op,
die dicht inde buurt liggen vandievermeldin
tabel I. Uit de eerste benadering van tvolgt
over welke periode (in eerste instantie)
gemiddeld moet worden om Hx en H„ te
bepalen. Met deze set wordt t opnieuw
berekend, waarna de hele procedure zich
herhaalt tot t niet meer verandert.
Omdat stijghoogtewaarnemingen in 477 t/m
484 vóór 1980 ontbreken, zijn deze berekend uitwèlgemeten stijghoogten in nabijgelegen waarnemingsputten (zie afb. 2).
Het uiteindelijke resultaat, met voor de
periode (maart 1981-t) t/m maart 1981
geldende stijghoogten in het Ie en 2e WVP
(resp. H en ((>),isweergegeven in tabel I.
De berekende reistijden (van 2,7 tot
17,1 jaar) komen goed overeen met een
datering door middel van het tritium-gehalte
[Stuyfzand, in voorbereiding].
Nuttige neerslag
Deze kan grotendeels opgehangen worden
aan neerslag- en drainagecijfers van
lysimeters met een verschillende begroeiing
nabij Castricum [voor een overzicht zie
Stuyfzand, 1985b]en inde Amsterdamse

f
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Afb. 6 - Isohxpsen van degrondwaterspiegel en waterstanden vanopen waterop i juni
1984. De stippellijnen stellen stroomlijnen voor.
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Afb. 8 - Verloop ingemiddelde waterstanden enstijghoogten op enkele sleutellocaties,
vanaf de start van infiltratie totop heden.

Waterleidingduinen [voor een overzicht zie
Van Leeuwen, 1972].
De begroeiing van het duinterrein in kwestie
vormt immers een mozaïek van te plani-

metreren en qua drainage onderzochte
terreineenheden, begroeid met respectievelijk
mos, gras, duinstruweel, loof- en naaldbos,
terwijl onder andere de grondwaterstand en
windexpositie van de begroeiing in het duin-

Afb. 7 - Potentiaalbeeld inhetprofiel, waarvandeligginginafb. 2isaangegeven, metaanduiding vandestromingsrichting
(opname 1juni 1984).
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Afb. 9 - Gemiddelde nuttige neerslag N onder duinstruweel (Ivsimeter2 nabij
Castricuml vandeperiode utlm 19HO, inverhoudingtotdievandeperinde 1957tlm19X0.

3.2. Berekening van dHIdX
De term dH/dX kan berekend worden door
functies te differentiëren naar X, die voor
bepaalde situaties het verloop van de grondwaterspiegel met de afstand beschrijven.
Zo geldt voor de zeer relevante situatie voor
de duinen, geschetst in afb. 1 1,o.a. volgens
Huisman & Olsthoorn [1983], dat:

terrein goed overeenkomen met die van de
lysimeters.
Hoe belangrijk het aantal jaren is waarover,
conform de ondergrondse reistijd t,
gemiddeld moet worden ter bepaling van de
nuttige neerslag, illustreert afb. 9.
Het resultaat van berekening voor de meetpunten 477 t/m 484 toont tabel I.Het landoppervlak istussen de toevoersloot en de
meetpunten 477 en 478 relatief schraal
begroeid.

H

3. Modellering
3.1. Algemene formule (exclusief dispersie)
Wordt er uitgegaan van een stationaire
toestand, voornamelijk horizontale stroming
en geen menging,dan geldtvoorde inafb. 10
geschetste situatie volgens Darcy

,=-KD,(i£)

(2)

en in verband met continuïteit
q = NX

Afb. 10 - Een regenwaterlens (gestippeld) op zijdelings afstromend, geïnfiltreerd
oppervlaktewater, met parameters en waterbalans terberekening van de dikte.

(3)

waarin:
q
= toe- of afvoer van regenwater [m 2 d _1 ]
Dx
= dikte regenwaterlens op afstand
X = X[m]
N
= nuttige neerslag [m d"1]
H
= stijghoogte (m + NAP) freatische
water [m]
K e n X = als in (I)

C 1 e _ X A + C 2 e x / > ' + NC + ())x

dat D x < Z ' + H x en X5= O. Met (5) en (6)
kan de stationaire liggingvan de regenwaterlensberekend worden vanaf infiltratiemiddel
t/m en voorbij het meetpunt op afstand M.
Een geheel andere situatie, nl.die van een
oneindige strip land, besloten tussen twee
evenwijdige kanalen en een ondoorlatende
basis op diepte Z, isgeschetst in afb. 12.
Belangrijk (vooral voor de duinen bij
Katwijk), isdat hier geen sprake isvan de
randvoorwaarde d » H 0 - H x .
Volgens Lindenbergh [1941]geldt nu:

(5)

waarin:
X
= VKdC = lekfactor [m]
d
= Z' + 7 2 ( H 0 + H X ) = gemiddelde
dikte l e W V P [ m ]
Z'
= ligging (m -NAP) bovenkant
Ie SDP
C
= verticale weerstand Ie SPD [d]
G,, C 2 = integratieconstanten te bepalen uit
specifieke randvoorwaarden
(f>x
= stijghoogte (m +NAP) 2e WVP
bij X = X

(H + Z)

+

Zijn de stijghoogten in het le en 2e WVP
gemeten bij X = O en X = M (M > O), dan
gelden alsspecifieke randvoorwaarden, dat
a = <J) 0 ;b= [ct) m -(j) 0 |/M;H = H (1 en
cf>x = (j>0bijX = oen H = H m enc()x= <f>mbij
X = M, zodat:

Dv

-NX.dH
K (dX

Een moeilijkheid vormt het vaststellen van
het verhang van het freatisch vlak (dH/dX)
ter plaatse.

C

IX

H m - (H (1-NC-(J) 0 )e- '' - NC- <|>m

(4)

•M//,\

Substitutie van (5) in (4) en differentiatie
geeft dan
NX
Dx=•XI't.
C,e
C2eX/X [<t>m^<t>o]
K

l
"K
M J
Hierbij geldt natuurlijk nog alsvoorwaarde.

(7)

2NX[qy + ßXS + YQX|
ß - a + ö(S-2X)

waarin:
a = (H 0 + Z) 2 K 2
ß = (H S + Z) 2 K 2

H0-C2-XC-Q0
(eMM_e

\'i

Substitutie van (7) in (4) en differentiatie
geeft dan

M/

Substitutie van (3) in (2) levert dan de
gezochte dikte van de regenwaterlens op
afstand X van het infiltratiemiddel op:

NX •(S-X)
K

waarin:
Z = ligging (m—NAP) bovenkant
ondoorlatende basis [m]
H s = stijghoogte (m+ NAP) grondwater
bij X = S [m]
S = afstand tussen oeversinfiltrerende en
drainerende geul [m]

en met als algemene randvoorwaarden:
<j>x = a + bX (a en b = constanten)
d » HG-Hx(H()enHxalsin(l))

Ct =

"(H 0+Z)2 • (S-X) + (Hs+Z) 2 • X

(6)

'•2

(8)

Y = S(S-X)
ô = SNK

3.3. Gevoeligheidsanalyse
Het is nuttig om met behulp van (6) en (8)
een aantal situaties door te rekenen om te
zien wat het effect op D x isvan verschillen in
diverse parameters. De overige parameters
worden dan constant gehouden. De uitgangssituatie wordt gekenmerkt door:
N = 0,001 m d ' ; K = 12md 1 ; d = 21 m;
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Afb. 12- Een regenwaterlens tussen eeninfiltrerend en drainerend kanaal met een
ondoorlatende basis op Z m-NAP.

Afb. 11- Een regenwaterlens ingeval van 2 watervoerende pakketten (W VP's),
gescheiden door eenslecht doorlatend pakket (SDP), (p= stijghoogle 2e WVP.

hiervan zijn grafisch weergegeven in
respectievelijk afb. 13At/m 13F.
Deze figuren illustreren, dat de volgende
<t)0 = 0,8 m+ N A P ; cj>m = 0,3 m+ N A P en M
factoren een positief effect op D x hebben:
of S = 1000 m.
a. een toename van X (afb. 13A-13F) en N
Dit isgedaan voor verschillen in C,N, Ken
H m met behulp van (6) en voor verschillen in (afb. 13B);
Z e n Smet behulpvan (8). De resultaten
b. een afname van K. (afb. 13C), [H 0 -HJ/S

(afb. 13Fdoor toename S)of [H 0 -H m ]/M
(afb. 13D,door afname H m );
c. een toename van de C-waarde bij kleine
X (hier X < 500 m) en een afname van de
C-waarde bij grote X (hier X> 500 m;
afb. 13A);
d. een toename van de diepteliggingZ van

Z o f Z ' = 16,35 m ; C = 14600d; H 0 =
7 m+ NAP; H m of H s = 2,3 m+ NAP;

Afb. IJ - Effect van verschillen indiverseparameters voorde vorm vaneen regenwaterlens (zieparagraaf 3.3.).
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de ondoorlatende basis bijgrote X
(hier X > 500 m) en een afname van Z bij
kleine X (hier X < 500 m; afb. 13E).
Een verdubbeling van Nen halvering van K
en [H 0 -H m ]/M leiden tot minder dan een
verdubbeling van D x . Het effect van alle drie
is niet exact hetzelfde. Een halvering van
[H 0 -H s ]/S veroorzaakt iets meer dan een
verdubbeling van D x . Een C-waarde veel
groter dan 40 jaar (bijvoorbeeld 8000 jaar)
levert bijna geen ander verloop van H x en D x
op dan dat bijC = 40 jaar.

Op basis van afb. 14ishier voor p een
benaderende functie van c/c 0 berekend met
R 2 = 0,99:
p = 0 , 6 5 4 5 - 2 , 3 0 8 (—)
c

+ 3,191 ( — ) -2,3916 ( — ) 3

(9)

waarin:
c
= concentratie van een conservatieve
stof op het punt ( X ' , Y ' ) [gm" 3 ]
c 0 = idem in de infiltratiegeul
(X' = Y ' = 0 ) [ g m - 3 ]
X' = X A L
Y' = Y / V x ^ x
Y = ligging ten opzichte van ideale
scheidingsvlak (c/c 0 = 0,5) [m]
~k\ = longitudinale dispersiviteit van het
poreuze medium [m]
Xj = idem, transversaal [m]
erf() = 'errorfunctie' (max = + 1 enmin =-1)
Hoogtelijnen met constante concentratie of
c/c 0 , boven enonder het scheidingsvlak (c/cc,
= 0,5) zijn volgens Verruijt voor grote X'
parabolen, oftewel:
Y'

pVx'

(11)

De ligging (Y) van het grensvlak met een
bepaalde c/c(, ten opzichte van het ideale
scheidingsvlak (c/c„ = 0,5) isaldus
gereduceerd tot een eenvoudige functie van
X-j-,X en de te kiezen c/c 0 :

3.4 Dispersie
Het berekende, haarscherpe grensvlak van
beide vloeistoffen zalvervagen vooral door
dispersie. Verruijt [1971] geeft onder andere
een zeer bruikbare formule ter berekening
van deconcentratiegradiënt loodrecht ophet
scheidingsvlak van twee vloeistoffen met
gelijke dichtheid, die in dezelfde richting met
dezelfde snelheid stromen in een isotroop
medium (zie afb. 14).VoorX' » 1 geldt:

c/c0 = Vi-Vierf(Y72Vx')

o

2

(10)

Afb. 14 - De door dispersie ontstane concentratiegradiênt
tussen vloeistof A en B (respectievelijk geïnfiltreerd
neerslag-en Rijnwater), alsfunctie vandeafgelegdeafstand
ondergronds gedeeld doorX^ IX' = X/XL). Ietsgewijzigd
naar Verruijt [1971].

Y= 2pVxï7

(12)

Deze dispersieterm dient simpelweg bij de
berekende D x te worden opgeteld om de
dikte van de regenwaterlens met minder dan
(c/c ö )* 100% geïnfiltreerd oppervlaktewater
te bepalen.
De bepaling van Xj vormt echter een groot
probleem. Uit de schaarse, hier mogelijk van
toepassing zijnde literatuur [DeGroot, 1984;
Maas, 1980;Olsthoorn, 1982]volgt voor
duinzand een X T = 0,01-0,05 m.
Aan de isotropievoorwaarde voor toepassing
van (9) en dus ook (12) wordt niet voldaan,
omdat de verticale doorlatendheidscoëfficiënt
tot ca. 5 m-NAP 0,5 à 0,6* K bedraagt
[Stuyfzand, 1984].Niettemin worden met
(12) de effecten van dispersie redelijk
voorspeld (par. 4).
4. Vergelijking praktijk entheorie
In tabel II kunnen de gemeten en berekende
dikte van de regenwaterlens en overgangszone tussen neerslag- en Rijnwater
vergeleken worden. De overgangszone is

hier om praktische redenen gedefinieerd
als het gebied, waar neerslagwater met
10-50% Rijnwater bijgemengd en Rijnwater
met 10-50% neerslagwater bijgemengd
voorkomen oftewel het gebied tussen
c/c 0 = 0,1 en c/c 0 = 0,9 in afb. 14.
Uit tabel II volgt een goede overeenkomst
tussen de gemeten en berekende waarden
van D x . Met een verdubbeling van de
C-waarde van het 1eSDP wordt echter een
betere overeenkomst bereikt.
Daar Huisman [1959]bijzijn berekening van
de C-waarde destijds over minder waarnemingsputten inditduinterrein beschikte,is
een (lokale?) C-waarde van 40 in plaats van
20 jaar niet irrealistisch. Een nog betere
overeenkomst verkrijgt men met een
C-waarde van 40 jaar èn een verhoging van
de K-waarde van het le WVP van 12tot
14 md-1,althans voorde meetpunten 480
t/m 484. Ook dit lijkt geoorloofd, omdat de
onderkant van de regenwaterlens op grotere
afstand van het infiltratiemiddel gelegen
is in grover zand met een K-waarde van
circa 20 md"1(zie afb. 5).
Uit tabel II volgt tevens een redelijke overeenkomst tussen de gemeten en met een
XT = 0,01 m berekende dikte van de
overgangszone. De lage waarde van Xj zou
mede het gevolg kunnen zijn van de in
paragraaf 3.4 geconstateerde anisotropic
De Groot [1984]vermeldt voor duinzand bij
Scheveningen eenXT= 0,05 m.Deze waarde
iswellicht te hoog, omdat deze gebaseerd is
op chloride-waarnemingen aan grondwater
via een te langonttrekkingsfilter (0,5m;voor
een minifilter geldt < 0,01 m).

TABEL 11 — De gemeten en berekende fcalc)dikte vande regenwaterlens enovergangszone. Berekening volgensresp.
formule 6en 12(2Ymet clc() = 0.1) , met dehydrologische basisgegevens uittabelI. waarbijtelkens X — M, Hx = Hm
en <px — <pm en met d ~ 21 m.
dikte regenwaterlens
Boring
nr.

dikte overgangszone(m)

gemeten

calc
1

calc
2

calc
3

5.1
3,1
6,1
6,6
5.S
(..7
7.1
10.4

5,0
3,2
6.7
9,1
8,1
10.5
8.6
13,5

4.8
3,1
6,2
8,2
7.4
9,4
7.9
12,1

4.1
2,7
5,4
7,1
6,4
8,2
6.9
10.7

477
478
479
480
481
482
483
484
calc 1: K = 12 m d"'
calc 2: K = 12 m d"'
1
calc 3: K = 14 m d"

gemeten
1.4
2,0
2,4
2,6
2.8
2,8
4.6
5,6

calc
4

calc
5

calc
6

1,0
1.4
2,2
2,6
2,7
3,1
3,3
4.0

1,3
1,8
2,8
3,4
3,5
4.1
4,3
5,1

1,8
2,5
3,9
4,8
5,0
5,7
6,0
7.2

calc.4: ).T = 0.006
calc. 5: Xj = 0,01
calc. 6: >,,- = 0,02

en C = 7300 d
en C = 14600d
en c= 14600d

T A B E L III - Hydrologische generalisatie vande 4belangrijkste infiltratiegebieden in Noord- en Zuid-Holland, met op
gemiddelde afstand X = ,S'deterugwinmiddelen. Voordieafstand zijnberekend dedikte vanderegenwaterlens(Dx) envan
de overgangszone (2Y), alsmede defractie geïnfiltreerd oppervlaktewater inhet bovenste filmpjegrondwater <clcabij Hs).
N = 480 mm f1; K= 12 m d-f \T = 0,01 m
H„

1000

2000

Castricum
Zandvoort
Katwijk
Scheveningen

S
(m)

C

d

(d)

(m)

70
80
90
65

250
5000
146000
500

21
8
11

a = volgens formule 6; ß = volgens formule 8.

9

Hs

D,

(m+NAP)
2.75
6,9
9,0
4,6

0,5
4,3
2,5
0.8

2.5
1,0
0,5
2.0

(m) bij X = S
0.9
0.95
0,5
1.9

0.23a
0,27a
0.14ß
0.12a

1,5
1,6
1.7
1,5

c/q,
bij H s
0,35
0,33
0,42
0,42

H 2 0(18) 1985,nr. 19

i
k
F

l
f

i
j
I

5. Andere duingebieden
De onderzochte situatie bij Gemeentewaterleidingen ismin of meer representatief
voor duingebieden, grenzend aan infiltratiemiddelen met aan die zijde geen terugwinsystemen of met terugwinmiddelen op zeer
grote afstand (vele honderden meters).
Deze gebieden komen vrij veel voor, zodat
de in de inleiding vermelde conclusie van
Van Dijk &Bakker [1984]inderdaad onjuist
blijkt. In de eigenlijke infiltratiegebieden in
de duinen, met op korte afstand van elkaar
infiltratie- en terugwinmiddelen, isde
toestand wezenlijk anders.Tabel III
illustreert dit. Hoewel de berekende dikte
van de regenwaterlens dicht bijhet terugwinsysteem in deze 4 gevallen in de gemiddelde
situatie 12-27 cm bedraagt, komt in theorie
met Xj = 0,01 mzelfsindebovenstemm nog
33-42% geïnfiltreerd oppervlaktewater
voor. Van een echte regenwaterlens, te
definiëren als neerslagwater met
< 10% bijgemengd oppervlaktewater
drijvend op laatstgenoemde, lijkt in de
eigenlijke infiltratiegebieden dus i.h.a. geen
sprake, maar daarbuiten veelal wel.
6. Conclusies
Met minifilters en met chloride en zuurstof18als natuurlijke tracers isin de
Amsterdamse Duinwaterwinplaats het voorkomen van een thans min of meer stationaire
regenwaterlens. drijvend op zijdelings
afstromend, geïnfiltreerd Rijnwater vastgesteld. Neerslagwater met < 10% bijgemengd Rijnwater komt hier voor met een
dikte van 2,1-7,6 mop een afstand tot de
oever van het infiltratiemiddel variërend van
50 tot 790 m.
De onderliggende overgangszone
(10-90% Rijnwater) is 1.4-5,6 m dik.
Resultaten van berekening van de lensdikte
en overgangszone tussen beide grondwatersoorten, met voorduinzandK = 12-14md"1,
een transversale dispersiviteit XT = 0,01 m
en voor het eerste slecht doorlatende pakket
C = 20-40 jaar, stemmen goed overeen met
de meetresultaten. Voor de gepresenteerde
analytische berekeningen zijn de volgende
gegevens vereist: de nuttige neerslag, afstand
van het punt in kwestie tot de oever van het
infiltratiemiddel, diverse hydraulische
constanten en variabelen en de kT.
Een nauwkeurige berekening vereist de
bepaling van het gemiddelde van de nuttige
neerslag en stijghoogten over de tijd, die een
aan de oever geïnfiltreerd waterdeeltje nodig
heeft om het punt in kwestie te bereiken,
Deze reistijd ondergronds kan eenvoudig
benaderd worden en vergt enige iteraties,
indien de stijghoogten in de loop der tijd
aanzienlijk fluctueren.
De onderzochte situatie in het veld ismin of
meer representatief voor duingebieden
grenzend aan infiltratiemiddelen met aan die
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zijde géén of op vele honderden meters
afstand terugwinsystemen. In de eigenlijke
infiltratiegebieden met op korte afstand van
elkaar infiltratie- en terugwinmiddelen komt
volgens berekening i.h.a. geen echte regenwaterlens (in sensu stricto) voor.
7. Verantwoording
Het onderzoek isgefinancierd door (a) de
Vrije Universiteit van Amsterdam (Instituut
voor Aardwetenschappen) in het kader van
een promotie-onderzoek door de eerste
auteur, (b) Gemeentewaterleidingen in het
kader van onderzoek naarde relatie tussen
waterwinning c.q. infiltratie en ecologie en
(c) de VEWIN, in het kader van het aan het
KIWA opgedragen speurwerkproject
'Kwaliteitsaspecten van kunstmatige
infiltratie'. Voor deverleende gastvrijheid op
het laboratorium te Leiduin en bijde afdeling
Procesvoering zijn beide auteurs Gemeentewaterleidingen zeer erkentelijk.
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drs.M.Smitsoverleden
Op 27 augustus jl. isin Breda op 52-jarige
leeftijd plotseling overleden drs. M. Smits,
directeur van de Stichting Waterleidinglaboratorium-Zuid.
De heer Smits, die in 1961 bij het Bredase
laboratorium in dienst trad, werd in 1970 tot
directeur benoemd.
De crematie heeft onder grote belangstelling
in Breda plaats gehad.

Waterbeheer endispersieinhet
AlbertkanaalenindeKempense
Kanalen
Een compromis-méthodologie ter
voorbereiding van beleidsbeslissingen inhet
waterbeheer
Van de hand van W. van Craenenbroeck,
J. Marivoet en P. Stas isverschenen in de
serie VUB-Hydrologie 'Waterbeheeren
Dispersie in het Albertkanaal en in de
Kempense Kanalen'. Dit boekwerk bevat
197 pagina's en twee bijlagen. De prijs
bedraagt Bfr. 400,-en iste bestellen bij de
Vrije Universiteit van Brussel te Brussel
(België).
In dezelfde serie isverschenen van de hand
van J. Marien, K.de Vos, A. Fauconnier en
H. Ramon het boek 'Een compromismethodologie ter voorbereiding van beleidsbeslissingen in het waterbeheer'. Dit boekwerk bevat 133pagina's en kost Bfr. 250,en iseveneens te bestellen bij de Vrije
Universiteit van Brussel.

Cursus'Gebruikvangrondwatermodellen ten behoevevan
het waterbeheer'
Het 'International Ground Water Modeling
Center (IGWMC)' en het 'International
Institute for Hydraulic and Environmental
Engineering (IHE)' organiseren van
3-7 maart 1986 in Delft een cursus grondwater modelleren voor vakmensen die geconfronteerd worden met de hedendaagse
problemen rond onttrekkingen, civieltechnische- en landinrichtingswerken
alsmede de bodemverontreinigingsproblematiek. De te behandelen stof vormt
een goede basisvoor verdergaande studies
van meer complexe aard.
De cursusbehandelt diversesemi-analytische
en numerieke benaderingsmethoden, zoals
de eindige differentie en de eindige
elementen methode. Dieper wordt ingegaan
op meerlagen piëzometrische modellen,
gebaseerd op de polygoon differentie
methode alsmede op stromingsmodellen.
Hoewel theoretische achtergronden ten
aanzien van de opbouw van de modellen de

